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Valljuk be, mindenki számára gyönyörű a nyár elején lila virágba borult Tihany látványa. Ebben
az időszakban nálunk minden a levenduláról szól, és a helyiek lelkesen várják ennek a gyönyörű
és hasznos növénynek a szerelmeseit. Az idén már 17. alkalommal megrendezett Levendula
Hetek programsorozata rengeteg lehetőséget kínál, hogy mindenki elmerülhessen a
levendula-élményben. 

Ez az év már a második, amikor a járványhelyzet által indokolt intézkedések miatt másképp
ünnepelünk. Még mindig a legfontosabb a biztonság, nem csak az idelátogatók, hanem az itt élők
biztonsága, ezért idén is kicsit óvatosabban készülünk, és erre kérjük a vendégeinket is. Ígérjük:
Tihany mindent megtesz azért, hogy színes, élmény teli és emlékezetes legyen ez a három hét. A
helyi intézményeknek, vállalkozásoknak, a tihanyi lakosságnak köszönhetően mindig történik
majd valami. Meg lehet látogatni a gyönyörű apátsági majort, és rengeteg étterem készít erre az
alkalomra ételkülönlegességeket, levendulás menüket, rengeteg túra, vetítés, kézműves
bemutató, irodalmi különlegességek és a „Szedd magad” akció nagybetűs ÉLMÉNYT nyújt a
hozzánk betérőknek. 

A levendula ünnepe tehát idén sem marad el. A programok azonban csakis felelősségteljes
magatartással, a szabályok maximális betartásával valósulhatnak meg. Arra kérjük a hozzánk
látogatókat, fogadják el, hogy ez az év is más. A szervezők csak akkor tudják vállalni a
felelősséget Önökért, ha mindenki felelősséget vállal saját magáért, környezetéért, mindenkiért,
aki ebben az időszakban a településre érkezik. 

Kívánom minden látogatónak, hogy tapasztalják meg Tihany varázsát, töltődjenek fel
utánozhatatlan hangulatával, vigyék magukkal emlékként a fesztivál „illatát”!

És ne felejtsük: Tihany vár, de vigyázz rá!

Tósoki Imre
polgármester

Ünnepelje velünk a levendulát!



Miért olyan különleges a levendula?
A levendula az egyik legsokoldalúbban, legváltozatosabban használt finom illatú gyógy-, fűszer- és
dísznövény. Európába a rómaiak hozták be, az ókorban a szépségápolás meghatározó növénye volt.
A legrégebbi feljegyzések szerint már az ókori Egyiptomban is használták, a mumifikáció egyik
fontos kellékeként. Később már Perzsiában vagy az ókori Görögországban is népszerű lett: fürdő-
vizek adalékanyagaként úgy tartották, hogy a levendula segít megtisztítani a testet és a lelket.
Manapság legismertebb az angol és a francia levendula. A francia levendula (Lavandula angusti-
folia) a legértékesebb és legfinomabb aromájú, étkezési célra is ezt használják. Az angol levendula
(Lavandula intermedia) markánsabb illatú, erősebb aromája valamivel fanyarabb, mint a francia.
A két fajta közül a francia érik korábban, és a színe is sötétebb, ez az igazi „levendula-lila” szín.
Miért szereti ez a különleges növény Tihanyt?
A tihanyiak mindig is szerették és ültették házaik köré a levendulát, a település is virágdíszbe öltö-
zik ebben az időszakban. A levendulatermesztés, és a levendula felhasználása itt az élet természetes
része, s az idelátogató mindent megtalálhat, ami ehhez kapcsolódik: levendula a domboldalakon, a
házak körüli kiskertekben, ételekben, italokban, külsőleg és belsőleg, testnek és léleknek. Tihany
egyedülálló szépségű tájképpel, lila virágtömeggel és sok érdekes rendezvénnyel várja vendégeit. 
A Dél-Európában honos levendula tihanyi termesztése az 1920-as évek közepéig nyúlik vissza,
ekkor telepítette az első ültetvényeket a félszigeten Bittera Gyula, korának európai hírű szakte-
kintélye, a növényi hatóanyagok kutatója. A Csúcs-hegy oldalában - az apátságtól bérelt terüle-
ten - Franciaországból hozott szaporítóanyaggal először mintegy 20 hektáros ültetvényt létesí-
tett, melyet a későbbiekben közel ötszörösére bővített. A terület klímája, talajadottságai, és a
szakértelem szép eredményeket hozott: a tihanyi levendulából párolt olaj európai hírűvé vált, sőt,
az Egyesült Államokban is sikeres és elismert volt. Büszkék lehetünk e múltra: a világ egyik leg-
szebb helyén világszínvonalú tudással világszínvonalú terméket állítottak elő.
A második világháborút csaknem ötven év hanyatlás és feledés követte: a levendulások nagy
részét kivágták, a maradékot magára hagyták. Az 1990-es évek közepe azonban fordulatot hozott,
a nemzeti park – lelkes gazdálkodókkal összefogva - a területén található levendulások maradvá-
nyainak, ezzel együtt a levendulatermesztés kultúrájának feltámasztásába kezdett. Az öreg leven-
dulás területén több éven át tartó munkával lassanként visszaszorították az erdő cserjéit, fáit,
kialakulhatott a ma látható megkapó kép. Mintha a levendula természetes élőhelyén járnánk,
ligetes, helyenként még sorokat formáló mandulafák körül lila virágtömeg, a háttérben hol a
Balaton, hol a félsziget beltavainak, hegyének-völgyének megkapó látványa.
És miért fontos Tihanynak a levendula?
A levendulatermesztés fontos a félsziget értékeinek megőrzésében: olyan mezőgazdasági hasz-
nosítás, amely kíméletes a természettel: a levendula nem igényel vegyszereket, műtrágyákat.
Főként ez az oka annak, hogy további ültetvények létesültek, és reméljük, fognak is létesülni a
nemzeti park területén, annak kezelésében vagy támogatásával.  Az első „új” – nagyjából öthek-

A „KINCSES FÉLSZIGET” EGYIK LEGFONTOSABB KINCSE: A LEVENDULA



táros – ültetvényt 1995-ben kezdték telepíteni. A Tihanyba vezető műút mellett fekvő terület
hatalmas virágtömegét 2013 óta a látogatókkal közösen, „Szedd magad!” formában aratják, a
virágszedés élményében sok honfitársunk osztozott már az unokáktól a nagyszülőkig. A levendu-
la ily módon le nem aratott részét is természetesen hasznosítják, levágás után illóolajat párolnak
belőle, amely aztán tisztán, hígítatlanul és bármilyen adalék, vagy máshonnan származó olaj hoz-
záadása nélkül kerül forgalomba. Ez a Tihanyi Levendula Lelke.

Merre vannak még a félszigeten levendula-ültetvények? 
Például a Tihanyi Levendula Manufaktúra Kft-nek köszönhetően 2014 óta Tihany nyugati bejára-
tában a 71-es út mentén lévő delta alakú földterületen levendulamező kápráztatja el a faluba érke-
zőket, mely már a település határában utal a levendula Tihany életében betöltött fontosságára.
Az egy hektáros földbe, 3 ütemben több mint 12 000 tő Lavandula Angustifoliát ültettek. 2016
márciusában a föld közepén álló gyönyörű fűzfa köré egy labirintust terveztek, amit mi levendu-
lakerengőnek hívunk. Messziről jól látható és körbejárható, melyet hosszúszárú Lavandula
Intermediával alakítottak ki.
Ezen a csodás helyen a levendulát szedni nem lehet, mert virágából levendula illóolajat készíte-
nek; de sétálni - fotózni és a látványban gyönyörködni érdemes! Kérik, hogy fokozott óvatosság-
gal sétáljanak a levendula ültetvényen!
Ha valakit nem csak a levendula érdekelne, de szeretne látni egy szépen művelt majort, rengeteg
gyógynövénnyel, egy kis séta árán keresse fel az Apátsági Majorságot. A Tihanyi Bencés Apátság
2017-ben egy közel hét hektáros területen, olyan mintagazdaság létrehozásába kezdett, mellyel a
legrégebbi magyar nyelvemlékünkben, a Tihanyi alapítólevélben is megjelent gazdasági kultúrát
kívánja bemutatni az oda látogatóknak. Bencés diákok önkéntes munkájának köszönhetően
„angol” és „francia” levendulát egyaránt felsorakoztató levendula ültetvény, gyümölcsös, vala-
mint közel 15 féle gyógynövényt felölelő gyógynövénykert kialakítására került sor.
Az ültetvény fő növénye a levendula morzsolva aromazsákokban, szörpben kerül hasznosításra,
de nem utolsó sorban Gellért atya teáinak is fontos alkotórésze. Azok számára, akiknek a növény
jellegzetes lilás színe okoz örömet, lehetőség nyílik a fényképezésre virágzó levendulasoraink-
ban, valamint levendulás tasakok megvásárlására is az Apátsági Majorság területén, valamint az
Apátság boltjaiban egyaránt. Akik pedig ismerik, vagy szívesen megismernék a levendula jelleg-
zetes íz és illatvilágát javasoljuk az Apátság boltjaiban forgalmazott levendulás sör és majorsági
levendula lepárlásából származó illóolaj megvásárlását is.

És hol készül a levendula-olaj?
A hatvanas évekig volt nagyipari lepárlás a településen, ami a közelmúltban ismét elkezdődött a
Tihanyi Levendulaolaj Kft.-nek köszönhetően. A levendulaolaj készítésének folyamata az évek
során nem változott, az eszközök azonban korszerűsödtek. Az új üzemben a zsákokban beérkező
zöld növények két, egyenként 350 kilogramm befogadóképességű üstbe kerülnek. A körülbelül
egyórás lepárlási folyamat alatt, melyet számítógépes vezérléssel irányítanak, a levendula minő-
ségétől függően megközelítőleg 1,5-2 liter levendulaolaj nyerhető ki.



2021. június 19. – július 04. 

AKTÍV PONT TIHANY - NE A PARKOLÓHELYET KERESD,
HANEM AZ ÉLMÉNYEKET!

Ne idegeskedj a parkolóhely miatt, járd be biciklivel a Levendula Hetek helyszíneit és
Tihanyt!
Kerékpárbérlés esetén nálunk ingyen parkolhatsz és szedhetsz egy nagy csokor illatozó
levendulát! Gyermek- és felnőtt biciklikkel, bérelhető kishajókkal és felejthetetlen
sétavitorlázással várunk a Levendula hetek idején is!
Tihany, Lepke sor 9-11.
Telefon: +36 30 435 6536
info@aktivponttihany.hu

TERMÉKBEMUTATÓ VÁSÁR AZ APÁTSÁGI MAJORSÁGBAN A BELSŐ-TÓ PARTJÁN
Június 24. és július 04. között minden pénteken, szombaton és vasárnap: 10:00 – 18:00 között
várja az érdeklődőket a majorság területén.

LEVENDULÁS KÍNÁLAT AZ APÁTSÁGI REGE CUKRÁSZDÁBAN:
Levendulás krémes, levendulás sajttorta
Rege Mogyorókrémmel töltött bundáskenyér levendulás áfonyalekvárral, citromos
mascarpone habbal
Válogatás szerzetesek kamrájából levendula zselével
Pizza a la Lavender
Lavender Gin Tonic, Mézbor Spritz, Rege Spritz, tihanyi Lavender Rosé, levendulás limonádé
Levendulás Latte Macchiato by 2020 legkedveltebb baristája 
Levendulás Gin Tonic fagylaltkehely
Tihany, Kossuth L. u. 22.
Telefon: +36 30 166 4431
E-mail: info@apatsagicukraszda.hu

BALATON BIKE TOUR AJÁNLATA:
A Levendula Hetek időtartama alatt minden nap 11:00 és 16:00 órás indulással 2 órás
vezetett e-bike „Tihany Kincsei” e-bike túra levendulamező látogatással a tihanyi
félszigeten.

Állandó programkínálat



Indulás a Hajóállomásnál lévő Balaton Bike Tour bázisáról. Az elektromos kerékpártúra
során felfedezzük a Tihanyi-félsziget ismert és rejtett látnivalóit. A túravezetők segítenek,
hogy a család egyik tagja se maradjon ki a kalandból. A túrát bátran ajánljuk a 12 évet már
betöltött gyerekeknek is, akiknek nem jelent gondot 20 km tekerés könnyű terepen. Ehhez
a legjobb e-bike-okat biztosítjuk számotokra.
Táv: 20 km
Részvételi díj: 12.000.- Ft/fő
Előzetes bejelentkezés, foglalás szükséges. A túra indulásához minimum 2 fő szükséges.
Tihany, Fürdőtelepi u. 1.
Telefon: +36 70 339 5018, +36 30 737 2201
https://www.balatonbiketour.com

BALÁZS KISVENDÉGLŐ AJÁNLATA:
Levendulás étel és italválasztékkal kibővült kínálat.
Tihany, Kossuth utca 77.
+36 30 709 6841

EAU DE TIHANY – ILLATOK HÁZA:
„Illatos időutazás” kiállítás - A tihanyi levendula igaz története, a magyar drogériák és illatszerek
aranykora
Június 26-ig hétköznap 10:00-16:00-ig, hétvégén 10:00-18:00-ig tart nyitva.
Június 26-tól augusztus 31-ig minden nap 10:00-18:00 óráig lesz nyitva.
Tárlatvezetés 15 percenként indul.
Tihany, Csokonai utca 62. (Kossuth Lajos utca felől megközelíthető a bejáratnál elhelyezett lepárlónál)
https://eaudetihany.hu/illatok-haza/

EAU DE TIHANY ÜZLETEK:
Hangulatos, levendulás fotópontok
Egyedi, prémium termékeink kipróbálása
Meglepetés ajándék a vásárlóknak
Tihany, Batthyány u. 18. és Kossuth u. 41.



ECHO ÉTTEREM:
Június 26-27. hétvégén
Smooker Echo velőscsont, levendula mézes hagymalekvárral és házi fonott kaláccsal
Hideg eperleves levendula borral ízesítve, habcsókkal
BBQ smooker sertés Ribs édesburgonya hasábbal, levendulás szatmári szilva kompóttal
Kávés-levendulás csoki mousse málnavelővel
Tihany, Visszhang domb 23. Telefon: +36 70 946 6687
info@echoetterem.hu

ERZSIKE FAGYIZÓ:
Tihanyi levendulából készült levendulafagylalt, helyi levendulaszörpös fröccs, levendula
jegeskávé.
Tihany, Pisky sétány 7. Telefon: +36 70 327 0451

FOGAS CSÁRDA:
Hideg levendulás málnakrémleves
Fogasfilé roston levendulás citrommártással és tobozkrokettel
Epres-málnás-mascarponés pohárkrém házi levendulás ribizli krémmel
Házi levendulás kajszi lekvárral töltött palacsinta
Tihany, Kossuth u. 9. Telefon: +36 87 448 658

HELLÓ TIHANY:
Gyűjtsd össze legalább 3 üzlet pecsétjét* HELLÓ TIHANY-os szórólapon, és vendégünk
vagy az alábbiakra: 1 üveg Lavender Rosé, 1 csomag levendulás édesség 
* legalább 12.000 Ft összértékű vásárlás esetén!
Akcióban résztvevő üzletek: Apátsági Rege Cukrászda, Echo étterem, Lavender Garden,
Lavender Tihany, Lavender Shop
*A szórólap csak nyugtával együtt érvényes!

LAVENDER GARDEN AJÁNLATA:
Saját levendulás italkóstoló: Lavender Rosé, Lavender Gin Tonic, Tonic Spritz,
Levendulás Tonic koktél (alkoholmentes)
Lavender Gyros kacsamájjal
Cheddar sajttal és baconnel töltött levendulás grill kolbász
Tihany, Kossuth Lajos utca 33. Telefon: +36 30 911 8723
info@lavendergarden.hu



LAVENDER SHOP & LAVENDER GARDEN SHOP:
Magas minőségű, kézzel készített levendulás termékek, a natúrkozmetikumoktól kezdve a
kerámiákon át a gasztronómiai termékekig.
Levendulás kézműves fagylaltok és levendulás kávé.
A Levendula Hetek alatt folyamatosan:

- Töltsd meg a saját levendulazsákod!
- Natúrkozmetikai termékeink bemutatója, hogy a számodra legmegfelelőbbet tudd

kiválasztani!
- Levendulás gasztronómiai kóstolók & kozmetikum teszt
- Levendulás selfie verseny: Jelölj meg minket (@lavendershoptihany, @lavendertihany,

@lavendergardentihany) a levendulához köthető selfieden és a legtöbb like-ot kapó kép
tulajdonosát kozmetikum & gasztronómiai ajándékcsomaggal lepjük meg!

Tihany, Batthyány utca 1. és Kossuth u. 33.
Telefon: +36 70 424 2708
www.lavendertihany.hu

KÖRBEVEZETÉS A LAVENDER TIHANY VILÁGÁBAN:
Levendula Lepárló - Kozmetikum Látványlabor - Levendula Kiállítás & Bolt
A Levendula Hetek alatt 30 percenként körbevezetéseket tartunk a látogatóknak, mely során
megismerhetik a levendula tihanyi történetét, a levendula lepárló működését (látvány lepár-
lás időjárás és levendula szüret függvényében) és betekintést nyerhetnék látványlaborunk-
ba, ahol a tihanyi natúrkozmetikumok készülnek. A körbevezetés végén lehetőségük nyílik
megújult üzletünkben a termékek tesztelésére és megvásárlására. A körbevezetéseken lehe-
tőségük van frissítő levendulás welcome drink kíséretében is részt venni. (Lavender Rosé
fröccs/Levendulaszörp/Mézbor Koktél).
Levendula lepárlás:
Kövesse élőben a levendula lepárlás folyamatát Magyarország egyik legmodernebb
lepárlójában!
A lepárlás kezdete a levendulavirágzás és szürettől függ.
Körbevezetések:
Június 19. - Július 4. 10:00-18:00 30 percenként indulnak
Belépő jegy: 500 Ft/fő (14 év felett)
14 éven aluliak számára a kiállítás ingyenes (kivétel csoport) 
Regisztráció nem szükséges.
Tihany, Major u. 65.
www.lavendertihany.hu, Facebook, instragram: lavendertihany,  hello@lavendertihany.hu



SPORT TERRACE TIHANY A HAJÓÁLLOMÁSNÁL:
Június 19. és július 04. között állandó kínálat:
Levendulás limonádé-, koktél-, kávé-, és étel különlegességek! 
UEFA EURO 2020 bajnokság meccseinek közvetítése minden nap az északi-part
legnagyobb kivetítőjén. Asztalfoglalás ajánlott!
Tihany, Fürdőtelepi utca 1. Hajóállomás
Telefon: +36 30 442 6969
sportterracetihany@gmail.com
www.sportterracetihany.hu

TIHANYI GASZTROKERT AJÁNLATAI:
Mörk Pincészet: Levendulás kézműves szörp, levendulaś froc̈cskokteĺ
Anjuna Ice Pops: Áfonya-levendula jégkrém
Kaffeine Espresso Bar: Ice espresso levendula (levendulás kávékoktél)
Che Che Buger: Levendulás búzasör, levendulás sörpárlat
Levendula tematikájú kézműves termékek
Tihany, Batthyány u. 18.
Telefon: +36 20 549 5514, +36 30 425 2590
https://m.facebook.com/tihanyigasztrokert/
https://www.instagram.com/tihanyigasztrokert/?hl=hu

TIHANYI LEVENDULA FAGYLALTOZÓ:
A Levendula Hetek időtartalma alatt minden levendulás ízünket folyamatosan készítjük.
A fagylaltokból kis kanállal lehet kóstolót is kérni, hogy biztosan sikerüljön a választás.
A 24 féle fagylalt ízünk közül a levendulás ízeink: levendula, levendulás őszibarack, levendu-
lás citrom, levendulás étcsokoládé, levendulás fehércsokoládé, levendulás jegeskávé.
Tihany, Kossuth Lajos utca 31.
Facebook: facebook.com/levendula.tihany
Instagram: @levendulatihany/

TIHANYI LEVENDULA PALÁNTA VÁSÁR BARTUS SÁNDOR ŐSTERMELŐTŐL:
Tihany, Kossuth u. 47. (szökőkúttal szemben)
Telefon: +36 20 410 0817
levendulapalanta@gmail.com
tihanyilevendulapalanta.hu



TÜNDÉRSZIGET TIHANY LEVENDULÁS FINOMSÁGAI:
Levendulás kávék (presszó, capuccino, latte)
A ház levendulás teái: levendula mámor, rózsaszín álom, Jó éjt kicsim
Reggelik: Csipetnyi Provansz, Provanszi omlett
Levendulás pezsgős piknik egész nap!
Délutáni csemegék: Levendulás keksz, Levendulás citrom torta, Epres levendulás sült sajt torta
Frissítők: Levendulás limonádé, Levendulás fröccs fehér, rosé, vörös
Harapni valók: Sós rúd, Provanszi körözött bagettel és sajttal
Tihany, Kossuth utca 29.
Telefon: +36 30 243 0105
info@tundersziget.hu
www.tundersziget.hu

TŰZKERT ÉTTEREM LEVENDULÁS AJÁNLATAI:
・Levendula krémleves, illatos levendulás keksszel
・Levendulás gyümölcsleves, tejszínhabbal, pirított mandulával
・Pácolt camembert salátával, levendulás balzsammal
・Gyümölcsös kacsamell saláta, levendulás, balzsamos öntettel
・Borsos sertésszűz levendulás vajmártással, kacsamáj pástétommal, mogyoróburgonyával
・Levendulás kacsacomb, káposztás palacsintával
・Levendulás széles metélt jérce javával, pirított dióval
・Tejszínes, gombás kacsamell, levendulás szélesmetélttel, parmezánnal
・Sonkába tekert levendulás jércemell filé, friss salátával kurkumás rizzsel
・Vörösboros marhasült, levendulás sült gombóccal, fűszeres rebarbara mártogatóssal
・Grillezett kecskesajt, avokádóval, magos salátával, levendulás joghurt öntettel
・Kürtöskalács levendulás vanília fagylalttal
・Mandulás levendulás csiga a kemencéből
・Szilvalekváros palacsinta, levendulás túróhabbal
Tihany, Batthyány u.15
Telefon: +36 30 773 9786
info@tuzkert.hu
www.tuzkert.hu



2021. június 19. szombat
NEM CSAK LEVENDULÁS GYÓGYNÖVÉNYISMERETI SÉTA KÁVÉZÁSSAL
09:00-11:00
A Tihanyi-félsziget vadon termő gyógynövényeinek ismertetése, a félsziget panorámás ter-
mészeti értékeivel fűszerezve. A túra részvétel magában foglal egy ajándékkupont a
Kotyogós Kávéterasz jóvoltából, ami a Levendula Hetek teljes ideje alatt felhasználható.
Útvonal: Belső-tó, Aranyház gejzírkúp érintésével.
Táv: ~5 km
Találkozó: 15 perccel kezdés előtt a Kotyogós Kávéterasz udvarában
Részvételi díj: 3.000.- Ft/fő, 6 éves korig ingyenes. Az ár tartalmazza a túravezetést, gyógy-
növények ismertetését, kupont a Kotyogós Kávéteraszra.
Jelentkezés: regisztrációhoz kötött, név, létszám (gyerek, felnőtt megjelölésével): nemcsak-
levendula@gmail.com

KOTYOGÓS KÁVÉTERASZ
10:00-12:00 Napindító zenés reggeli a Time Out Duo-val

A Time Out Duo fiatal párosa, Lidi és Dani zenél nekünk élőben, a kertben! Fülöp
Lídia és Görög Dániel 2013-ban döntöttek úgy, hogy a magánéleten túl, a zenében
is párost alkotnak. Repertoárjukat főleg saját ízlésükre formált popzenei átiratok és
jazz sztenderdek alkotják.
Belépés ingyenes, asztalfoglalás ajánlott! Telefon: +36 20 325 5085
Mindenkit szeretettel várunk!

LAVENDER TIHANY
16:00 Levendula IGEN/ NEM?

Levendula technológia kisüzemtől a nagyüzemig
Előadók: Gulyás Imre és Benkő Attila a HerbSeed és a Herba Hill Kft. összesen 12 ha
levendulaföld tulajdonosai 
Belépőjegy: 1.700.- Ft/fő. Regisztráció javasolt: hello@lavendertihany.hu

EAU DE TIHANY – ILLATOK HÁZA
10:00 Az Eau de Tihany termékek születése

Bepillantás az előállítás folyamataiba látványmanufaktúránkban
Az Eau de Tihany márka teljes termékkínálatának kipróbálása
Illatos időutazás kiállítás
A tihanyi levendula igaz története, a magyar drogériák és illatszerek aranykora



11:00 Parfümkészítő műhely
Minya Viktória, díjnyertes magyar parfümőr workshopja Nyárádi Natália vezetésével.
Program: parfümtörténet, ismerkedés az illatokkal, saját parfüm kreálása
A workshop ára: 30.000 Ft. Regisztráció és további információ: nyaradinatalia@gmail.com
Tihany, Csokonai utca 62. (megközelítés a Kossuth utca felől, a régi lepárlónál)

HELLÓ TIHANY
10:00-12:00 Lavender Gasztro Séta - Tihany legjava

A Helló Tihany & a Tihany Séta közös sétája. Több állomásos gasztro-kalandozás az
Echo Étteremtől a Levendula Lepárlón át a Lavender Gardenig, idegenvezetéssel.
Találkozó: 10:00 az Echo Étterem teraszán (Tihany, Visszhang domb 23.)
Táv: kb. 2,5 km
Részvételi díj (csak séta): felnőtt 4.500.- Ft/fő, gyerek 3.500.- Ft/fő, amely tartalmazza
az idegenvezetést, az apró kóstolókat és frissítőket a séta során, valamint a belépőt
a Levendula Lepárlóba.
Ebéd a Lavender Gardenben (csak a sétával együtt foglalható): egy választott főétel
kis hasábburgonyával, egy limonádé: 3.000.- Ft/fő, gyerek menü: roston csirkemell
hasábburgonyával, egy limonádé 1.990.- Ft/fő 
A séta jelentkezéshez kötött. A létszám korlátozott, max. 15 fő
További időpontok és jelentkezés: +36 20 487 6701, tihanyseta@gmail.com,
fb/tihanyseta, www.tihanyseta.org

LEVENDULA HÁZ LÁTOGATÓKÖZPONT
11:00, 15:00 Levendula látványlepárlás

2 órás levendula látványlepárlás bemutató a Látogatóközpont kertjében.
A program térítésmentes!
Tihany, Major u. 67., Telefon: +36 30 019 1384

NORDIC WALKING TÚRA
16:00 „Túra a levendulaillatú félszigeten”

Találkozó: Belső-tó partján a gémeskútnál
A túra időtartama kb. 3-3,5 óra. Távja: kb. 8-9 km
Részvételi díj: 4.000.- Ft/fő, ami tartalmazza a nordic walking bot bérleti díját, és a túra
utáni sütit és frissítőt. Diákoknak, nyugdíjasoknak 50% kedvezményt biztosítunk.
Létszám korlátozott: 20 fő/túra
Részletek és regisztráció a TihanySport honlapján:
https://www.tihanysport.com/nordic-walking-tura2/



BELSŐ-TÓ PARTJA
19:00 Tóparti retro-mozi

A Pogány Madonna című film vetítése. A vetítésen „jelen lesz” a Pogány Madonna
is - megtekinthető a filmben szereplő szobor. A program térítésmentes!

TIHANY SÉTA
20:00-22:00 Fáklyás Tihany Séta idegenvezetéssel

Különleges vezetett séta naplemente idején, idegenvezetéssel és fáklyákkal. 
Találkozó: 20 órakor a Mádl Ferenc téren
Részvételi díj: felnőtt 2.000.- Ft, diák/nyugdíjas 1.500.- Ft a helyszínen, vagy elővétel-
ben 200.- Ft kedvezménnyel a tihanyi Tourinform irodában (Tihany, Kossuth u. 20.).
Fizetés csak készpénzben.
További időpontok és jelentkezés: +36 20 487 6701, tihanyseta@gmail.com,
fb/tihanyseta, www.tihanyseta.org

TŰZKERT ÉTTEREM
20:00 Jazz est

Zenél a MAYFLY
Tihany, Batthyány u. 15.
Telefon: +36 30 773 9786
info@tuzkert.hu
www.tuzkert.hu

2021. június 20. vasárnap

LEVENDULA HÁZ LÁTOGATÓKÖZPONT
10:00, 15:00 Modern kalligrafia workshop

Kézzel írt gyöngybetűk – 2 órás program Forgács-Fábián Sára vezetésével.
Tihany, Major u. 67.
Ár: 1.200.- Ft/fő
Jelentkezés szükséges 06. 19-ig! hello@fabiansara.hu
Telefon: +36 30 903 0922



11:00, 15:00 Levendula látványlepárlás
2 órás levendula látványlepárlás bemutató a Látogatóközpont kertjében.
Tihany, Major u. 67.
A program térítésmentes!
Telefon: +36 30 019 1384

EAU DE TIHANY – ILLATOK HÁZA
10:00 Az Eau de Tihany termékek születése

Bepillantás az előállítás folyamataiba látványmanufaktúránkban
Az Eau de Tihany márka teljes termékkínálatának kipróbálása
Illatos időutazás kiállítás
A tihanyi levendula igaz története, a magyar drogériák és illatszerek aranykora

11:00 Parfümkészítő műhely
Minya Viktória, díjnyertes magyar parfümőr workshopja Nyárádi Natália vezetésével.
Program: parfümtörténet, ismerkedés az illatokkal, saját parfüm kreálása
A workshop ára: 30.000 Ft
Regisztráció és további információ: nyaradinatalia@gmail.com
Tihany, Csokonai utca 62. (megközelítés a Kossuth utca felől, a régi lepárlónál)

TIHANYI BENCÉS APÁTSÁG
14:00-16:00 Most te fotózhatod a rendőrautót!

Készíts fényképet egy korabeli rendőrségi „kockaladában” a benne ülő rendőr tár-
saságában - talán még a Pogány Madonnát is megtalálhatod! 
Tihany, Apátság előtti tér

LAVENDER TIHANY
16:00 Készítsd el a kedvenc Hialuronos Testápolódat!

A jelentkezők a Lavender Tihany körbevezetést követően labor ruhába öltöznek és
testközelből tapasztalják meg az élményt, ahogy testápolójukat készítjük. A folya-
mat végén tégelyekbe adagolják és a saját ízlésüknek megfelelő illatkomponense-
ket adják az elkészült krémhez.
Belépőjegy: 3.500.- Ft/fő
Tihany, Major u. 65.
Regisztráció javasolt: hello@lavendertihany.hu



2021. június 21. hétfő

STÉG AT BLUE LAVENDER PORT
10:00 „Tűz, Csucsu!”

Vízi élmény gyerekeknek Ötvös Csöpi emlékére. Elektromos hajókázás, vízirendőr
kíséretében. 
Részvételi díj: 2.500.- Ft/fő a helyszínen fizetendő.
Előzetes regisztráció szükséges!
Tihany, Lepke sor 
Telefon: +36 30 749 7177

TÜNDÉRSZIGET – NAGYI SÜTÖDÉJE
13:00-17:00 Levendulás batyu készítés gyerekeknek

Tündérsziget – Nagyi sütödéje
Tihany, Kossuth Lajos u. 29.
info@tundersziget.hu

TIHANYI BENCÉS APÁTSÁG
14:00, 16:00, 18:00 POGÁNY MADONNA 40

1981. május 28-án mutatták be a hazai mozikban a Pogány Madonna c. kultikussá
vált filmet, amelynek apátsági forgatási helyszíneit Bujtor Balázs hegedűművész-
koncertmester és barátai, valamint Barkó Ágoston tihanyi bencés atya vezetésével
járjuk be. Közben megismerjük a Bujtor család tihanyi, balatoni kötődését, a film
keletkezését, kulisszatitkait, egyes kellékeit, a Pogány Madonna-szobor eredetét, de
elmehetünk egy körre régi LADA gépkocsival is. Az apátság bemutatása két síkon
zajlik: a múlt történései mellett betekintést kapunk a szerzetesek mai életébe, jó
humorába, munkájába, örömeibe és nehézségeibe. A program időtartama 90 perc.
Teljes árú jegy: 2.900.- Ft, diákoknak és nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók-
nak: 1.900.- Ft/fő.
Jegyvásárlás a Tihanyi Bencés Apátság webshopjában:
https://shop.tihanyiapatsag.hu/termek/pogany-madonna-jegy/



2021. június 22. kedd

TÜNDÉRSZIGET – NAGYI SÜTÖDÉJE
13:00-17:00 Levendulás keksz sütés kicsiknek és nagyoknak

Tündérsziget – Nagyi sütödéje
Tihany, Kossuth Lajos u. 29., info@tundersziget.hu

TIHANY SÉTA
20:00-22:00 Fáklyás Tihany Séta idegenvezetéssel

Különleges vezetett séta naplemente idején, idegenvezetéssel és fáklyákkal. 
Találkozó: 20 órakor a Mádl Ferenc téren
Részvételi díj: felnőtt 2.000.- Ft, diák/nyugdíjas 1.500.- Ft a helyszínen, vagy elővé-
telben 200.- Ft kedvezménnyel a tihanyi Tourinform irodában (Tihany, Kossuth u. 20.).
Fizetés csak készpénzben.
További időpontok és jelentkezés: +36 20 487 6701, tihanyseta@gmail.com,
fb/tihanyseta, www.tihanyseta.org

2021. június 23. szerda

LAVENDER TIHANY
16:00 Készítsd el a kedvenc Hialuronos Testápolódat!

A jelentkezők a Lavender Tihany körbevezetést követően labor ruhába öltöznek és
testközelből tapasztalják meg az élményt, ahogy testápolójukat készítjük. A folya-
mat végén tégelyekbe adagolják és a saját ízlésüknek megfelelő illatkomponense-
ket adják az elkészült krémhez.
Belépőjegy: 3.500.- Ft/fő
Tihany, Major u. 65. Regisztráció javasolt: hello@lavendertihany.hu

NORDIC WALKING TÚRA
16:00 „Túra a levendulaillatú félszigeten”

Találkozó: Belső-tó partján a gémeskútnál
A túra időtartama kb. 3-3,5 óra. Távja: kb. 8-9km
Részvételi díj: 4.000.- Ft/fő, ami tartalmazza a nordic walking bot bérleti díját, és a túra
utáni sütit és frissítőt. Diákoknak, nyugdíjasoknak 50% kedvezményt biztosítunk.
Létszám korlátozott: 20 fő/túra
Részletek és regisztráció a TihanySport honlapján:
https://www.tihanysport.com/nordic-walking-tura2/



NEM CSAK LEVENDULÁS GYÓGYNÖVÉNYISMERETI SÉTA NAPLEMENTÉVEL
19:30 A Belső-tó partján a naplemente fényeiben ismerkedünk a gyógynövényekkel,

természetes élőhelyükön.
Táv: ~1,7 km
Találkozó: 19.15-től a Belső-tó partján, a Kotyogós Kávéterasz mellett.
Részvételi díj: 1.500.- Ft/fő, 6 éves korig ingyenes. Az ár tartalmazza a túravezetést,
gyógynövények ismertetését, és reflexzónás talpmasszázs kedvezménykupont.
Jelentkezés: nemcsaklevendula@gmail.com, vagy a facebook eseménynél.

2021. június 24. csütörtök

APÁTSÁGI MAJORSÁG
09:30 és 15:00 Séta az Apátsági Majorságban

A program leírása: rövidfilm a Tihanyi Bencés Apátságról a Látogatóközpontban,
majd séta az Apátsági Majorságba: útközben a bencés apátság egykori gazdasági
épületei mellett halad el a csoport, a Majorság elhelyezkedésének, területi adottsá-
gainak, a levendulatelepítés körülményeinek, Bittera Gyula és a levendula kapcso-
latának bemutatása, gyógynövények ismertetése, mezőgazdasági gépek és eszkö-
zök bemutatása, fényképezkedési lehetőség, szerzetesi termékek kóstolója.
Részvételi díj: 4.500.- Ft/fő, diákoknak és nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók-
nak: 3.000.- Ft/fő
A program időtartama: 120 perc. Szakember kíséri a csoportot.
Létszám: minimum 12, maximum 50 fő
Jegyvásárlás a Tihanyi Bencés Apátság webshopján: https://shop.tihanyiapatsag.hu

TÜNDÉRSZIGET – NAGYI SÜTÖDÉJE
13:00-17:00 Levendulás lekvár főzés hagyományosan üstben, és többféle kóstolása

Tündérsziget – Nagyi sütödéje
Tihany, Kossuth Lajos u. 29, info@tundersziget.hu

KERÉKPÁRTÚRA
16:00 Tihany kincsei - Kerékpártúra a félszigeten

Találkozó: Balaton Bike Tour pont a Hajóállomáson
A túra időtartama kb. 2 óra. Távja: kb. 20 km



Részvételi díj: 12.000.- Ft/fő, mely tartalmazza a túraszervezést és -vezetést, az elektro-
mos kerékpár használatot, BBT-asszisztenciát.
Létszám korlátozott: 15 fő/túra
Részletek és regisztráció a TihanySport honlapján:
https://www.tihanysport.com/kerekpartura/

LAVENDER GARDEN
18:30 Lavender estebéd & Fáklyás Tihany Séta

A tökéletes este receptje Tihanyban: romantikus vacsora a Lavender Gardenben &
bemutató a Lavender Shopban & különleges vezetett séta naplemente idején, fák-
lyákkal, idegenvezetéssel. Együtt a legjobb! A séta vacsora nélkül is foglalható.
Találkozó: Lavender Garden (Tihany, Kossuth Lajos utca 33.), vacsora 18:30-tól, fák-
lyás séta 20 órától
Részvételi díj: Csak séta: felnőtt 2.000.- Ft, nyugdíjas/diák 1.500.- Ft
Vacsora Lavender Gardenben (csak a sétával együtt foglalható): egy választott főé-
tel, egy desszert, egy limonádé: 3.500.- Ft/fő; gyerek menü: roston csirkemell hasáb-
burgonyával, egy desszert, egy limonádé 2.490.- Ft/fő.
A séta jelentkezéshez kötött. A létszám korlátozott, max. 25 fő.
További információ és jelentkezés: +36 20 487 6701, tihanyseta@gmail.com,
fb/tihanyseta, www.tihanyseta.org

NEM CSAK LEVENDULÁS GYÓGYNÖVÉNYISMERETI SÉTA NAPLEMENTÉVEL
19:30 A Belső-tó partján a naplemente fényeiben ismerkedünk a gyógynövényekkel,

természetes élőhelyükön.
Táv: ~1,7 km Találkozó: 19.15-től a Belső-tó partján, a Kotyogós Kávéterasz mellett.
Részvételi díj: 1.500.- Ft/fő, 6 éves korig ingyenes. Az ár tartalmazza a túravezetést,
gyógynövények ismertetését, és reflexzónás talpmasszázs kedvezménykupont.
Jelentkezés: nemcsaklevendula@gmail.com, vagy a facebook eseménynél.

TIHANY SÉTA
20:00-22:00 Fáklyás Tihany Séta idegenvezetéssel

Különleges vezetett séta naplemente idején, fáklyákkal.
Találkozó: Mádl Ferenc tér
Részvételi díj: felnőtt 2.000.- Ft, diák/nyugdíjas 1.500.- Ft
További időpontok és jelentkezés: +36 20 487 6701, tihanyseta@gmail.com,
fb/tihanyseta, www.tihanyseta.org





Steve Balogh Photography



2021. június 25. péntek

APÁTSÁGI MAJORSÁG
09:30 és 15:00 Séta az Apátsági Majorságban

A program leírása: rövidfilm a Tihanyi Bencés Apátságról a Látogatóközpontban,
majd séta az Apátsági Majorságba: útközben a bencés apátság egykori gazdasági
épületei mellett halad el a csoport, a Majorság elhelyezkedésének, területi adottsá-
gainak, a levendulatelepítés körülményeinek, Bittera Gyula és a levendula kapcso-
latának bemutatása, gyógynövények ismertetése, mezőgazdasági gépek és eszkö-
zök bemutatása, fényképezkedési lehetőség, szerzetesi termékek kóstolója.
Részvételi díj: 4.500.- Ft/fő, diákoknak és nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók-
nak: 3.000.- Ft/fő
A program időtartama: 120 perc. Szakember kíséri a csoportot.
Létszám: minimum 12, maximum 50 fő
Jegyvásárlás a Tihanyi Bencés Apátság webshopján: https://shop.tihanyiapatsag.hu

BELSŐ-TÓ PARTJA
10:00-18:00 Illatok, zamatok, élmények

Kézműves és termelői vásár a Belső-tó partján

TÜNDÉRSZIGET – NAGYI SÜTÖDÉJE
13:00-17:00 Levendulaszörp főzés

Tündérsziget – Nagyi sütödéje
Tihany, Kossuth Lajos u. 29. info@tundersziget.hu

BORSOS MIKLÓS TÉR
17:00 Jazzformers koncert

A Jazzformers kvartett 2015 végén alakult. Az első baráti örömzenélés olyan jól
sikerült, hogy azóta egy formációt alkotva szórakoztatja az igényes és érthető jazz
rajongóit a műfaj széles skáláján Szalkay Dávid és hétpróbás zenésztársai
A részvétel térítésmentes!

APÁTSÁGI REGE CUKRÁSZDA
18:00 Szécsi Böbe akusztikus koncert a Rege teraszán

Böbe dalszerző-énekes, aki ismerős lehet a Karmapolis vagy a Halott Pénz zeneka-
rokból, dolgozott együtt Diazzal és a Brains-szel is. Több mint 4 éve a Belau zenekar
állandó énekesnője. Nemrég debütált szóló projektje, saját dala pedig bekerült a
Telekom Electronic Beats Hungary’s 2020 legjobbjai közé. A belépés díjtalan!



SPORT TERRACE
19:00-22:00 Sport Sun-szett 1. felvonás

Sport SunSzett a Levendula jegyében.
A Tihanyi Levendula Hetek programsorozat keretein belül megrendezzük a félszi-
get leghangulatosabb estjét, ahol egyszerre találkozhatsz az autentikus és a modern
Tihany védjegyeivel!

19:30 Torres Dani akusztikus koncert

21:00 Sun-szett dj, zenél Dj Danny L

TIHANY SEASON RUNNING SERIES / LAVENDER EDITION
19:00 Közösségi futás a félszigeten

Távja: 11 km
Találkozó: Belső-tó partján a gémeskútnál. A részvétel ingyenes!
Ha kérsz egy csodaszép Levendula kör érmet a tihanyi futás emlékeként, akkor
3.000.- Ft-ot hozz magaddal (helyszínen, a futás előtt fizetendő!)
Részletek a TihanySport honlapján és facebook oldalának eseményeiben

2021. június 26. szombat

KOTYOGÓS KÁVÉTERASZ
09:00 - 11:00 Napindító zenés reggeli a Quiet Chords együttessel

A Quiet Chords Lipták Jeanne énekes és Szakáll Norbert Iván gitáros közös formá-
ciója. Stílusuk kialakulására nagy hatással volt a klasszikus zene és a main stream
jazz mellett a különböző népek zenei kultúrája is. Igazán kellemes időtöltés az egész
család, valamint baráti társaságok számára a Kotyogós kertjében egy finom reggeli
közben!
Belépés ingyenes, asztalfoglalás ajánlott!
Tel.: +36 20 325 5085
Mindenkit szeretettel várunk!

11:00 „Nekem a Balaton”
Beke G. László barátunk emlékére
Open air fotókiállítás megnyitója a kávézó udvarán



APÁTSÁGI MAJORSÁG
09:30, 15:00 Séta az Apátsági Majorságban

A program leírása: rövidfilm a Tihanyi Bencés Apátságról a Látogatóközpontban,
majd séta az Apátsági Majorságba: útközben a bencés apátság egykori gazdasági
épületei mellett halad el a csoport, a Majorság elhelyezkedésének, területi adottsá-
gainak, a levendulatelepítés körülményeinek, Bittera Gyula és a levendula kapcso-
latának bemutatása, gyógynövények ismertetése, mezőgazdasági gépek és eszkö-
zök bemutatása, fényképezkedési lehetőség, szerzetesi termékek kóstolója.
Részvételi díj: 4.500.- Ft/fő, diákoknak és nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók-
nak: 3.000.- Ft/fő
A program időtartama: 120 perc. Szakember kíséri a csoportot.
Létszám: minimum 12, maximum 50 fő
Jegyvásárlás a Tihanyi Bencés Apátság webshopján:
https://shop.tihanyiapatsag.hu

BELSŐ-TÓ PARTJA
10:00-18:00 Illatok, zamatok, élmények

Kézműves és termelői vásár a Belső-tó partján

10:00-17:00 Családi kerékpár hétvége
A tervezett program:
- A Balaton Bike Tour kerékpárjainak bemutatása, teszt körök, gyerek ügyességi

pálya.
- Bicikli kézművesház - biciklitervező színező, kormány dísz készítés.
- Bicikli School – bicikli is cool. Tudatos kerékpározás a 7-14 éves korosztálynak.
- Biciklis kiegészítők vására (bukósisak, szemüveg…)
A rendezvény ideje alatt a Major utca az Aranyház utcától a Bujtor István
Szabadtéri Színpadig le lesz zárva.
Telefon: +36 70 339 5018, +36 30 737 2201
https://www.balatonbiketour.com/

EAU DE TIHANY – ILLATOK HÁZA
10:00-18:00 Eau de Tihany piknik a levendula ültetvényükön

Részletes program a Facebook és az Instagram oldalainkon: 
https://www.instagram.com/eaudetihany/ https://www.facebook.com/eaudetihany
Tihany, Lepkesor 2.



10:00 Az Eau de Tihany termékek születése
Bepillantás az előállítás folyamataiba látványmanufaktúránkban
Az Eau de Tihany márka teljes termékkínálatának kipróbálása
Illatos időutazás kiállítás
A tihanyi levendula igaz története, a magyar drogériák és illatszerek aranykora

11:00 Parfümkészítő műhely
Minya Viktória, díjnyertes magyar parfümőr workshopja Nyárádi Natália vezetésével.
Program: parfümtörténet, ismerkedés az illatokkal, saját parfüm kreálása
A workshop ára: 30.000 Ft
Regisztráció és további információ: nyaradinatalia@gmail.com
Tihany, Csokonai utca 62. (megközelítés a Kossuth utca felől, a régi lepárlónál)

HELLÓ TIHANY
10:00-12:00 Lavender Gasztro Séta - Tihany legjava

A Helló Tihany & a Tihany Séta közös sétája. Több állomásos gasztro-kalandozás az
Echo Étteremtől a Levendula Lepárlón át a Lavender Gardenig, idegenvezetéssel.
Találkozó: 10:00 az Echo Étterem teraszán (Tihany, Visszhang domb 23.). Táv: kb. 2,5 km
Részvételi díj (csak séta): felnőtt 4.500.- Ft/fő, gyerek 3.500.- Ft/fő, amely tartalmazza
az idegenvezetést, az apró kóstolókat és frissítőket a séta során, valamint a belépőt
a Levendula Lepárlóba.
Ebéd a Lavender Gardenben (csak a sétával együtt foglalható): egy választott főétel
kis hasábburgonyával, egy limonádé: 3.000.- Ft/fő, gyerek menü: roston csirkemell
hasábburgonyával, egy pohár limonádé 1.990.- Ft/fő
A séta jelentkezéshez kötött. A létszám korlátozott, max. 15 fő
További időpontok és jelentkezés: +36 20 487 6701, tihanyseta@gmail.com,
fb/tihanyseta, www.tihanyseta.org

LAVENDER SHOP
11:00 Mézbor kóstoltatás

A kóstoltatást vezeti a Pannon Mézbor Manufaktúra tulajdonosa, Kozma Zsolt.
Tihany, Batthyány u. 1. Regisztráció nem szükséges.

LEVENDULA HÁZ LÁTOGATÓKÖZPONT
11:00, 15:00 Levendula látványlepárlás

2 órás levendula látványlepárlás bemutató a Látogatóközpont kertjében.
A program térítésmentes!
Tihany, Major u. 67. Telefon: +36 30 019 1384



NORDIC WALKING TÚRA
16:00 „Túra a levendulaillatú félszigeten”

Találkozó: Belső-tó partján a gémeskútnál
A túra időtartama kb. 3-3,5 óra. Távja: kb. 8-9km
Részvételi díj: 4.000.- Ft/fő, ami tartalmazza a nordic walking bot bérleti díját, és a túra
utáni sütit és frissítőt. Diákoknak, nyugdíjasoknak 50% kedvezményt biztosítunk.
Létszám korlátozott: 20 fő/túra
Részletek és regisztráció a TihanySport honlapján:
https://www.tihanysport.com/nordic-walking-tura2/

KÖNYVTÁR – CIVILEK HÁZA
17:00 „A füredi lány”

Könyvbemutató beszélgetés Karády Anna íróval.
A részvétel térítésmentes! Védettségi igazolvány szükséges!
Tihany, Major u. 65.

BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET
20:00 Szent Iván éj

Vetítéssel egybekötött csillagászati előadás és csillagles
Előzetes regisztráció szükséges (+36 30 749 7177)
A részvétel térítésmentes! Védettségi igazolvány szükséges!
Tihany, Klebelsberg u. 3.

TIHANY SÉTA
20:00-22:00 Fáklyás Tihany Séta idegenvezetéssel

Különleges vezetett séta naplemente idején, idegenvezetéssel és fáklyákkal.
Találkozó: 20 órakor a Mádl Ferenc téren.
Részvételi díj: felnőtt 2.000.- Ft, diák/nyugdíjas 1.500.- Ft a helyszínen, vagy elővé-
telben 200.- Ft kedvezménnyel a tihanyi Tourinform irodában (Tihany, Kossuth u.
20.). Fizetés csak készpénzben. További időpontok és jelentkezés: +36 20 487 6701,
tihanyseta@gmail.com, fb/tihanyseta, www.tihanyseta.org 

TŰZKERT ÉTTEREM
20:00 Jazz est

Zenél Palásti Máté
Tihany, Batthyány u. 15. Telefon: +36 30 773 9786
info@tuzkert.hu • www.tuzkert.hu



TIHANYI BENCÉS APÁTSÁG
20:00, 21:30, 23:00 Múzeumok éjszakája – A királyőrző apátság

2021 nyarán különleges, egy történelmi korszakban csak egyszer látható élmény
várja a Múzeumok Éjszakája résztvevőit: a Királykripta (altemplom) tavasszal régé-
szeti feltárásra került, a nyári szezonban pedig már a „kiásott” kőszikla-alapzat és I.
András király sziklába vájt eredeti sírja fölött sétálhatunk el egy „acéljárdán”. A
barokk templomban zeneileg is visszamegyünk a 11. századba: győri bencés diákok-
tól páratlan latin gregorián énekeket hallhatunk. Szakértő ismerteti a monostor ala-
pításának korát, I. András király életét, a korabeli királyi temetkezéseket.
Virtuálisvalóság-szemüveg segítségével vissza is idézzük az egykor különlegesen és
gazdagon kifestett kriptát. Ezután szakvezetéssel bejárjuk a „Lélek a vizek felett –
múlt és jelen találkozása a Tihanyi Apátságban” c. új, látványos, interaktív kiállítást. 
Részvételi díj: 2.900.- Ft/fő, diákoknak és nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók-
nak: 1.900.- Ft/fő.
Jegyek kaphatóak a Porta Pacis Látogatóközpontban és 2021. június 10-től a
Tihanyi Bencés Apátság webshopjában: https://shop.tihanyiapatsag.hu

2021. június 27. vasárnap
BELSŐ-TÓ PARTJA
10:00-18:00 Illatok, zamatok, élmények

Kézműves és termelői vásár a Belső-tó partján

10:00-17:00 Családi kerékpár hétvége
A tervezett program:
- A Balaton Bike Tour kerékpárjainak bemutatása, teszt körök, gyerek ügyességi

pálya.
- Bicikli kézművesház - biciklitervező színező, kormány dísz készítés.
- Bicikli School – bicikli is cool. Tudatos kerékpározás a 7-14 éves korosztálynak.
- Biciklis kiegészítők vására (bukósisak, szemüveg…)
A rendezvény ideje alatt a Major utca az Aranyház utcától a Bujtor István Szabadtéri
Színpadig le lesz zárva.
Telefon: +36 70 339 5018, +36 30 737 2201
https://www.balatonbiketour.com/



EAU DE TIHANY – ILLATOK HÁZA
10:00-18:00 Eau de Tihany piknik a levendula ültetvényükön

Részletes program a Facebook és az Instagram oldalainkon: 
https://www.instagram.com/eaudetihany/ https://www.facebook.com/eaudetihany
Tihany, Lepkesor 2.

10:00 Az Eau de Tihany termékek születése
Bepillantás az előállítás folyamataiba látványmanufaktúránkban
Az Eau de Tihany márka teljes termékkínálatának kipróbálása
Illatos időutazás kiállítás
A tihanyi levendula igaz története, a magyar drogériák és illatszerek aranykora

10:00 Irány az Őslevendulás – dr. Bittera Gyula nyomában
Túra az Őslevendulásban a Balatonguide-dal, Fülöp Juli vezetésével.
Találkozó: Eau de Tihany - Illatok háza, Tihany, Csokonai utca 62.
(főbejárat a Kossuth L. utca felől a régi lepárlónál)
A túra időtartama: 3 óra
Részvételi díj: 2.500.- (Az idegenvezetés díját a látogatók közvetlenül Julinak fizetik be.)
A túrát min. 4 fő részvételével indítjuk, max. létszám 25 fő.
Regisztráció: balaton.guide@gmail.com

11:00 Parfümkészítő műhely
Minya Viktória, díjnyertes magyar parfümőr workshopja Nyárádi Natália vezetésével.
Program: parfümtörténet, ismerkedés az illatokkal, saját parfüm kreálása
A workshop ára: 30.000 Ft
Regisztráció és további információ: nyaradinatalia@gmail.com
Tihany, Csokonai utca 62. (megközelítés a Kossuth utca felől, a régi lepárlónál)

LEVENDULA HÁZ LÁTOGATÓKÖZPONT
11:00, 15:00 Levendula látványlepárlás

2 órás levendula látványlepárlás bemutató a Látogatóközpont kertjében.
A program térítésmentes!
Tihany, Major u. 67., Telefon: +36 30 019 1384

NEM CSAK LEVENDULÁS GYÓGYNÖVÉNYISMERETI SÉTA KÁVÉZÁSSAL
11:00-13:00 A Tihanyi-félsziget vadon termő gyógynövényeinek ismertetése, a félsziget

panorámás természeti értékeivel fűszerezve. A túra részvétel magában foglal egy



ajándékkupont a Kotyogós Kávéterasz jóvoltából, ami a Levendula Hetek teljes
ideje alatt felhasználható.
Útvonal: Belső-tó, Aranyház gejzírkúp érintésével. Táv: ~5 km
Találkozó: 15 perccel kezdés előtt a Kotyogós Kávéterasz udvarában
Részvételi díj: 3.000.- Ft/fő, 6 éves korig ingyenes. Az ár tartalmazza a túravezetést,
gyógynövények ismertetését, kupont a Kotyogós Kávéteraszra.
Jelentkezés: regisztrációhoz kötött, név, létszám (gyerek, felnőtt megjelölésével):
nemcsaklevendula@gmail.com

APÁTSÁGI MAJORSÁG
15:00 Séta az Apátsági Majorságban

A program leírása: rövidfilm a Tihanyi Bencés Apátságról a Látogatóközpontban,
majd séta az Apátsági Majorságba: útközben a bencés apátság egykori gazdasági
épületei mellett halad el a csoport, a Majorság elhelyezkedésének, területi adottsá-
gainak, a levendulatelepítés körülményeinek, Bittera Gyula és a levendula kapcso-
latának bemutatása, gyógynövények ismertetése, mezőgazdasági gépek és eszkö-
zök bemutatása, fényképezkedési lehetőség, szerzetesi termékek kóstolója.
Részvételi díj: 4.500.- Ft/fő, diákoknak és nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók-
nak: 3.000.- Ft/fő
A program időtartama: 120 perc. Szakember kíséri a csoportot.
Létszám: minimum 12, maximum 50 fő
Jegyvásárlás a Tihanyi Bencés Apátság webshopján: https://shop.tihanyiapatsag.hu

LAVENDER TIHANY
16:00 Készítsd el a kedvenc Hialuronos Testápolódat!

A jelentkezők a Lavender Tihany körbevezetést követően labor ruhába öltöznek és
testközelből tapasztalják meg az élményt, ahogy testápolójukat készítjük. A folya-
mat végén tégelyekbe adagolják és a saját ízlésüknek megfelelő illatkomponense-
ket adják az elkészült krémhez.
Belépőjegy: 3.500.- Ft/fő
Tihany, Major u. 65. Regisztráció javasolt: hello@lavendertihany.hu 

LEVENDULA HÁZ LÁTOGATÓKÖZPONT
17:00 Újságmúzeum

Időutazás és mézédes nosztalgia - Sal Endre történetei. Dedikálásra és könyvvásár-
lásra is van lehetőség.
A részvétel térítésmentes! Védettségi igazolvány szükséges!
Tihany, Major u. 67.



2021. június 28. hétfő

TÜNDÉRSZIGET – NAGYI SÜTÖDÉJE
13:00-17:00 Levendulás batyu készítés gyerekeknek

Tündérsziget – Nagyi sütödéje
Tihany, Kossuth Lajos u. 29. info@tundersziget.hu

2021. június 29. kedd

TÜNDÉRSZIGET – NAGYI SÜTÖDÉJE
13:00-17:00 Levendulás keksz sütés kicsiknek és nagyoknak

Tündérsziget – Nagyi sütödéje
Tihany, Kossuth Lajos u. 29. info@tundersziget.hu

2021. június 30. szerda

LAVENDER TIHANY
14:00, 16:00 Levendula IGEN/ NEM?

Levendula technológia kisüzemtől a nagyüzemig
Előadók: Gulyás Imre és Benkő Attila a HerbSeed és a Herba Hill Kft. összesen 12 ha
levendulaföld tulajdonosai 
Belépőjegy: 1.700.- Ft/fő
Tihany, Major u. 65. Regisztráció javasolt: hello@lavendertihany.hu

NORDIC WALKING TÚRA
16:00 „Túra a levendulaillatú félszigeten”

Találkozó: Belső-tó partján a gémeskútnál
A túra időtartama kb. 3-3,5 óra. Távja: kb. 8-9 km
Részvételi díj: 4.000.- Ft/fő, ami tartalmazza a nordic walking bot bérleti díját, és a túra
utáni sütit és frissítőt. Diákoknak, nyugdíjasoknak 50% kedvezményt biztosítunk.
Létszám korlátozott: 20 fő/túra
Részletek és regisztráció a TihanySport honlapján:
https://www.tihanysport.com/nordic-walking-tura2/



LAVENDER GARDEN
18:30 Lavender estebéd & Fáklyás Tihany Séta

A tökéletes este receptje Tihanyban: romantikus vacsora a Lavender Gardenben &
bemutató a Lavender Shopban & különleges vezetett séta naplemente idején, fák-
lyákkal, idegenvezetéssel. Együtt a legjobb! A séta vacsora nélkül is foglalható.
Találkozó: Lavender Garden (Tihany, Kossuth u. 33.), vacsora 18:30-tól, fáklyás séta
20 órától
Részvételi díj: Csak séta: felnőtt 2.000.- Ft, nyugdíjas/diák 1.500.- Ft
Vacsora Lavender Gardenben (csak a sétával együtt foglalható): egy választott fő -
étel, egy desszert, egy limonádé: 3.500.- Ft/fő; gyerek menü: roston csirkemell
hasábburgonyával, egy desszert, egy limonádé 2.490.- Ft/fő.
A séta jelentkezéshez kötött. A létszám korlátozott, max. 25 fő.
További információ és jelentkezés: +36 20 487 6701, tihanyseta@gmail.com,
fb/tihanyseta, www.tihanyseta.org

NEM CSAK LEVENDULÁS GYÓGYNÖVÉNYISMERETI SÉTA NAPLEMENTÉVEL
19:30 A Belső-tó partján a naplemente fényeiben ismerkedünk a gyógynövényekkel,

természetes élőhelyükön.
Találkozó: 19.15-től a Belső-tó partján, a Kotyogós Kávéterasz mellett. Táv: ~1,7 km
Részvételi díj: 1.500.- Ft/fő, 6 éves korig ingyenes. Az ár tartalmazza a túravezetést,
gyógynövények ismertetését, és reflexzónás talpmasszázs kedvezménykupont.
Jelentkezés: nemcsaklevendula@gmail.com, vagy a facebook eseménynél.

TIHANY SÉTA
20:00-22:00 Fáklyás Tihany Séta idegenvezetéssel

Különleges vezetett séta naplemente idején, fáklyákkal.
Találkozó: Mádl Ferenc tér
Részvételi díj: felnőtt 2.000.- Ft, diák/nyugdíjas 1.500.- Ft
További időpontok és jelentkezés: +36 20 487 6701, fb/tihanyseta, www.tihanyseta.org

2021. július 01. csütörtök

TÜNDÉRSZIGET – NAGYI SÜTÖDÉJE
13:00-17:00 Levendulás lekvár főzés hagyományosan üstben, és többféle kóstolása

Tündérsziget – Nagyi sütödéje
Tihany, Kossuth Lajos u. 29. info@tundersziget.hu



KERÉKPÁRTÚRA
16:00 Tihany kincsei - Kerékpártúra a félszigeten

Találkozó: Balaton Bike Tour pont a Hajóállomáson
A túra időtartama kb. 2 óra. Távja: kb. 20 km
Részvételi díj: 12.000.- Ft/fő, mely tartalmazza a túraszervezést és -vezetést, 
az elektromos kerékpár használatot, BBT-asszisztenciát.
Létszám korlátozott: 15 fő/túra
Részletek és regisztráció a TihanySport honlapján:
https://www.tihanysport.com/kerekpartura/

LEVENDULA HÁZ LÁTOGATÓKÖZPONT
17:00 Forró helyzetek és jeges korszakok

Klímaváltozás és történelem – klímafilm vetítése
Tihany, Major u. 67.
A program térítésmentes!
Telefon: +36 30 019 1384

2021. július 02. péntek

APÁTSÁGI MAJORSÁG
09:30 és 15:00 Séta az Apátsági Majorságban

A program leírása: rövidfilm a Tihanyi Bencés Apátságról a Látogatóközpontban,
majd séta az Apátsági Majorságba: útközben a bencés apátság egykori gazdasági
épületei mellett halad el a csoport, a Majorság elhelyezkedésének, területi adottsá-
gainak, a levendulatelepítés körülményeinek, Bittera Gyula és a levendula kapcso-
latának bemutatása, gyógynövények ismertetése, mezőgazdasági gépek és eszkö-
zök bemutatása, fényképezkedési lehetőség, szerzetesi termékek kóstolója.
Részvételi díj: 4.500.- Ft/fő, diákoknak és nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók-
nak: 3.000.- Ft/fő
A program időtartama: 120 perc
Szakember kíséri a csoportot.
Létszám: minimum 12, maximum 50 fő
Jegyvásárlás a Tihanyi Bencés Apátság webshopján:
https://shop.tihanyiapatsag.hu



TÜNDÉRSZIGET – NAGYI SÜTÖDÉJE
13:00-17:00 Levendulaszörp főzés

Tündérsziget – Nagyi sütödéje
Tihany, Kossuth Lajos u. 29.
info@tundersziget.hu

KÖNYVTÁR – CIVILEK HÁZA
16:00 Kiállításmegnyitó

A viski csuhéfonók legjobb alkotásairól készült Szél Ágnes-fotók kamarakiállításának
megnyitója.
Mesterségbemutató.
Könyvtár – Civilek Háza
Tihany, Major u. 65.

TIHANY SEASON RUNNING SERIES / LAVENDER EDITION
19:00 Közösségi futás a félszigeten

Távja: 11 km
Találkozó: Belső-tó partján a gémeskútnál
A részvétel ingyenes!
Ha kérsz egy csodaszép Levendula kör érmet a tihanyi futás emlékeként, akkor
3.000,- Ft-ot hozz magaddal (helyszínen, a futás előtt fizetendő!)
Részletek a TihanySport honlapján és facebook oldalának eseményeiben

NEM CSAK LEVENDULÁS GYÓGYNÖVÉNYISMERETI SÉTA NAPLEMENTÉVEL
19:30 A Belső-tó partján a naplemente fényeiben ismerkedünk a gyógynövényekkel,

természetes élőhelyükön.
Táv: ~1,7 km
Találkozó: 19.15-től a Belső-tó partján, a Kotyogós Kávéterasz mellett.
Részvételi díj: 1.500.- Ft/fő, 6 éves korig ingyenes. Az ár tartalmazza a túravezetést,
gyógynövények ismertetését, és reflexzónás talpmasszázs kedvezménykupont.
Jelentkezés: nemcsaklevendula@gmail.com, vagy a facebook eseménynél.



2021. július 03. szombat

NEM CSAK LEVENDULÁS GYÓGYNÖVÉNYISMERETI SÉTA KÁVÉZÁSSAL
09:00-12:00 A Tihanyi-félsziget vadon termő gyógynövényeinek ismertetése, a félsziget

panorámás természeti értékeivel fűszerezve. A túra részvétel magában foglal egy
ajándékkupont a Kotyogós Kávéterasz jóvoltából, ami a Levendula Hetek teljes
ideje alatt felhasználható.
Útvonal: Őrtorony-kilátó parkolója, Őrtorony-kilátó, Őslevendulás, Belső-tó*
Táv: ~7 km. Találkozó: 15 perccel kezdés előtt az Őrtorony-kilátó parkolójában
Részvételi díj: 3.500.- Ft/fő, 6 éves korig ingyenes. Az ár tartalmazza a túravezetést,
gyógynövények ismertetését, kupont a Kotyogós Kávéteraszra.
Jelentkezés: regisztrációhoz kötött, név, létszám (gyerek, felnőtt megjelölésével)
nemcsaklevendula@gmail.com
*Az indulási és érkezési pont eltérő. Tihany, alsó és Tihany, delta elágazás megálló-
helyek között volán busz közlekedik, a megállótól ~800 méterre található az
Őrtorony-kilátó parkolója.

APÁTSÁGI MAJORSÁG
09:30 és 15:00 Séta az Apátsági Majorságban

A program leírása: rövidfilm a Tihanyi Bencés Apátságról a Látogatóközpontban,
majd séta az Apátsági Majorságba: útközben a bencés apátság egykori gazdasági
épületei mellett halad el a csoport, a Majorság elhelyezkedésének, területi adottsá-
gainak, a levendulatelepítés körülményeinek, Bittera Gyula és a levendula kapcso-
latának bemutatása, gyógynövények ismertetése, mezőgazdasági gépek és eszkö-
zök bemutatása, fényképezkedési lehetőség, szerzetesi termékek kóstolója.
Részvételi díj: 4.500.- Ft/fő, diákoknak és nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók-
nak: 3.000.- Ft/fő
A program időtartama: 120 perc. Szakember kíséri a csoportot.
Létszám: minimum 12, maximum 50 fő
Jegyvásárlás a Tihanyi Bencés Apátság webshopján: https://shop.tihanyiapatsag.hu

EAU DE TIHANY – ILLATOK HÁZA
10:00 Az Eau de Tihany termékek születése

Bepillantás az előállítás folyamataiba látványmanufaktúránkban
Az Eau de Tihany márka teljes termékkínálatának kipróbálása
Illatos időutazás kiállítás
A tihanyi levendula igaz története, a magyar drogériák és illatszerek aranykora



11:00 Parfümkészítő műhely
Minya Viktória, díjnyertes magyar parfümőr workshopja Nyárádi Natália vezetésével.
Program: parfümtörténet, ismerkedés az illatokkal, saját parfüm kreálása
A workshop ára: 30.000 Ft
Regisztráció és további információ: nyaradinatalia@gmail.com
Tihany, Csokonai utca 62. (megközelítés a Kossuth utca felől, a régi lepárlónál)

LAVENDER SHOP
10:00 Levendula fejdísz készítése friss levendula virágból

Tihany, Batthyány u. 1.
Regisztráció nem szükséges.

LEVENDULA HÁZ LÁTOGATÓKÖZPONT
11:00, 15:00 Levendula látványlepárlás

2 órás levendula látványlepárlás bemutató a Látogatóközpont kertjében.
A program térítésmentes!
Tihany, Major u. 67. Telefon: +36 30 019 1384

BORSOS MIKLÓS TÉR
14:00 Röfi és a farkas

Mit tegyünk egy poros buszmegállóban, ha lekéstük a buszt és a következő indulá-
sáig még van vagy egy óra? Játsszunk! A kofferekben lapul néhány dolog, ami
ehhez remek kellék, sőt nem maradt otthon Röfike sem, aki azt állítja hősiesen
magáról, hogy ő bizony nem fél a farkastól! De mikor előkerül az éhes ordas...
Játssza: Valler Kata m.v. és Végh Zsolt
Írta, tervezte és rendezte: Sarkadi Nagy László
A részvétel térítésmentes!

16:00 „Egy utca só”
Porondon a fűrészpor! A Firebirds utcaszínháza.
Műsorukban láthatják a megrettent állatidomárt, rettenthetetlen oroszlánjaival, a
gyengélkedő erőművészt, a vak késdobálót, a négyfülű zsonglőr párost és az egy-
ügyű bűvészt. Az All in Two duó legújabb produkciójában a két előadó az utcai elő-
adó művészet eszközeihez nyúlva interaktív jelenetekkel és frappáns humorral
bontja le a falat színpad és nézőtér között. Előadók: Kiss Gergely, Turai Bálint
Előadás hossza: 30 perc. A részvétel térítésmentes!



LAVENDER TIHANY
16:00 Készítsd el a kedvenc Hialuronos Testápolódat!

A jelentkezők a Lavender Tihany körbevezetést követően labor ruhába öltöznek és
testközelből tapasztalják meg az élményt, ahogy testápolójukat készítjük. A folya-
mat végén tégelyekbe adagolják és a saját ízlésüknek megfelelő illatkomponense-
ket adják az elkészült krémhez.
Belépőjegy: 3.500.- Ft/fő
Tihany, Major u. 65. Regisztráció javasolt: hello@lavendertihany.hu 

NORDIC WALKING TÚRA
16:00 „Túra a levendulaillatú félszigeten”

Találkozó: Belső-tó partján a gémeskútnál
A túra időtartama kb. 3-3,5 óra. Távja: kb. 8-9 km
Részvételi díj: 4.000.- Ft/fő, ami tartalmazza a nordic walking bot bérleti díját, és a túra
utáni sütit és frissítőt. Diákoknak, nyugdíjasoknak 50% kedvezményt biztosítunk.
Létszám korlátozott: 20 fő/túra
Részletek és regisztráció a TihanySport honlapján:
https://www.tihanysport.com/nordic-walking-tura2/

TŰZKERT ÉTTEREM
20:00 Jazz est

Zenél a Szabó-Nemes Duó
Tihany, Batthyány u. 15. Telefon: +36 30 773 9786, info@tuzkert.hu
www.tuzkert.hu

2021. július 04. vasárnap

EAU DE TIHANY – ILLATOK HÁZA
10:00 Az Eau de Tihany termékek születése

Bepillantás az előállítás folyamataiba látványmanufaktúránkban
Az Eau de Tihany márka teljes termékkínálatának kipróbálása
Illatos időutazás kiállítás
A tihanyi levendula igaz története, a magyar drogériák és illatszerek aranykora

11:00 Parfümkészítő műhely
Minya Viktória, díjnyertes magyar parfümőr workshopja Nyárádi Natália vezetésével.
Program: parfümtörténet, ismerkedés az illatokkal, saját parfüm kreálása



A workshop ára: 30.000 Ft
Regisztráció és további információ: nyaradinatalia@gmail.com
Tihany, Csokonai utca 62. (megközelítés a Kossuth utca felől, a régi lepárlónál)

LEVENDULA HÁZ LÁTOGATÓKÖZPONT
11:00, 15:00 Levendula látványlepárlás

2 órás levendula látványlepárlás bemutató a Látogatóközpont kertjében.
A program térítésmentes!
Tihany, Major u. 67. Telefon: +36 30 019 1384

APÁTSÁGI MAJORSÁG
15:00 Séta az Apátsági Majorságban

A program leírása: rövidfilm a Tihanyi Bencés Apátságról a Látogatóközpontban,
majd séta az Apátsági Majorságba: útközben a bencés apátság egykori gazdasági
épületei mellett halad el a csoport, a Majorság elhelyezkedésének, területi adottsá-
gainak, a levendulatelepítés körülményeinek, Bittera Gyula és a levendula kapcso-
latának bemutatása, gyógynövények ismertetése, mezőgazdasági gépek és eszkö-
zök bemutatása, fényképezkedési lehetőség, szerzetesi termékek kóstolója.
Részvételi díj: 4.500.- Ft/fő, diákoknak és nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók-
nak: 3.000.- Ft/fő
A program időtartama: 120 perc. Szakember kíséri a csoportot.
Létszám: minimum 12, maximum 50 fő
Jegyvásárlás a Tihanyi Bencés Apátság webshopján: https://shop.tihanyiapatsag.hu

LEVENDULA HÁZ LÁTOGATÓKÖZPONT
17:00 Mindennapi maceráink

Görög Ibolya protokollszakértő előadása. Dedikálásra és könyvvásárlásra is van
lehetőség.
A részvétel térítésmentes! Védettségi igazolvány szükséges!
Tihany, Major u. 67.

BORSOS MIKLÓS TÉR
17:00 Vasárnap esti fúvósmuzsika

Koloszár Csilla és Kenyeres Gábor pánsíp és szaxofon duettje
A részvétel térítésmentes!

18:00 Művészeti est
Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek koncertje
A részvétel térítésmentes!





Ne csak az élményeket gyűjtse - a pecséteket is!

Reméljük, hogy minden levendulakedvelő talál a programkínálatunkban
kedvére valót. A következő játékkal arra szeretnénk mindenkit ösztönözni,
hogy minél több helyszínt látogasson meg, és ha ezt megtette, kérjen egy
pecsétet minden helyen, ahol megfordult! Gyűjtsön össze 10 pecsétet és
amint ezzel végzett, két lehetőség közül választhat: vagy leadja a
programfüzetet az utolsó ponton, ahol járt, vagy lefényképezi a
megszerzett pecséteket és július 10-ig elküldi a tihanytdm@gmail.com
e-mail címre. Ne felejtse mindkét esetben megadni nevét és telefonszámát!  

És hogy még nagyobb kedvet csináljunk a gyűjtögetéshez, a jutalom sem
maradhat el: a pecsétek beküldői között 5 kedvezménycsomagot sorsolunk
ki, melyet az ősz folyamán vehetnek igénybe. 

Jó gyűjtögetést kívánunk!

Név:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonszám:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail cím:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Levendula SZEDD MAGAD! 
2021. június 18 - június 27-ig

a virágzástól függően, saját vágóeszközzel.

A levendula szedés lehetőségének időtartamát
a készletnek megfelelően módosítjuk.

Időtartama: 9.00 órától 19.00 óráig.

A Tihanyba vezető bekötőút mellett fekvő levendula-ültetvényen
(Gödrösi elágazó)

Aratótáska, levendulaolaj, levendulavíz 
a helyszínen bankkártyával vásárolható!

Részletek:
https://www.bfnp.hu/hu/program/levendula-szedd-magad-2021
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