
„AMI SZÉP, AZ TÉLEN IS SZÉP…” 

Programok Tihanyban és környékén 
Tihany, a kincses félsziget 

 
 
 
Turisztikai információ: Tourinform Iroda 
Kossuth u. 20., Telefon: 87/538-104,  Telefon/fax: 87/448-804 
E-mail: tihany@tourinform.hu; www.tihany.hu 
Nyitva október 1-től március 31-ig: hétfő-péntek 10.00-től 16.00 óráig 
 
Lavender Coffe & Shop, Infopont  
Batthyány u., a buszparkolóval szemben, Tel: 70/9466-687 
Nyitva: péntek-vasárnap: 10.00-17.00 óráig. 
 
 
 

Rendezvények, kulturális programok 
 
 
Tihanyi Agora Piac:  
Tihany, Kossuth u. parkoló- Akasztó domb  telefon: 70/398-6514 
https://www.facebook.com/tihanyiagoraegyesulet/?fref=ts  
Nyitva tartás: egész évben minden szombaton 08.00-14.00 óra között az Akasztó dombi par-
kolóban. 
 
Tihanyi PIAC Placc (Tihany Piac Kft.) 
Tihany, Tihany rév (kompkikötő mellett) telefon: 06/20-99-44-310 
zsuzsa.soros@piacplacc.hu  https://www.facebook.com/piacplacc/?fref=ts   
Nyitva tartás: egész évben minden szombaton 08.00-14.00 óra között 
 
 
2016. 
Február 6.: Farsang Farka - vidám téltemetés: jelmezes-maskarás felvonulás, 
                     kiszebáb-égetés, házi sütemények  versenye,  farsangi bál. 
                     Németh László Művelődési Ház, Tihany, Mádl Ferenc tér telefon: 87/538-022 
 
Március 12.: 10 óra: Vetítés Európa vulkáni geoparkjairól és geofoglalkozás. 
                      (térítésmentes) Levendula Ház, Tihany, Major u. 67.  telefon: 87/538-033,                            
                      www.levendulahaz.eu 
 
Március 19.: 10.00-15.00 óra: Kézműves foglalkozás, ünnepi dekoráció készítése. 
                      (térítésmentes) Levendula Ház, Tihany, Major u. 67.  telefon: 87/538-033,   
                       www.levendulahaz.eu   
 
Március 27.: Húsvéti nyuszi-buli: Ötletes játékok, kézműves foglalkozások. 
                      Németh László Művelődési Ház, Tihany, Mádl Ferenc tér telefon: 87/538-022 
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Március 27.: 10.00-15.00 óra: Húsvéti játszóház, Kézműves foglalkozás, ajándékkészítés.   
                      (térítésmentes) Levendula Ház, Tihany, Major u. 67.  telefon: 87/538-033,   
                      www.levendulahaz.eu 
 
Április 23.: 10.00-16.00 óra: Előadás és kézműves foglalkozás. 
                    (térítésmentes) Levendula Ház, Tihany, Major u. 67.  telefon: 87/538-033,             
                    www.levendulahaz.eu 
 
 
 
 

Kiállítóhelyek Tihanyban 
 
 

Tihanyi Bencés Apátság 
I. András tér 1., telefon: 87/538-200 http://tihany.osb.hu tba.titkarsag@gmail.com 
 
1055-ben I. András király Tihanyban építette meg a királyi család temetkezőhelyét és föléje a 
monostort, ahova bencés szerzeteseket telepített. A barokk templom, a kiállítások és koncer-
tek sok vendéget vonzanak a félszigetre. 
Nyitva tartás:  
november 1-től március 31-ig: 10.00 - 15.30 óráig minden nap, vasárnap 11.15 –től! 
április 1-től április 30-ig: 10.00 - 16.30 óráig minden nap, vasárnap 11.15 –től! 
 
Állandó kiállítás: Barokk templom, román kori altemplom, I. András király sírjával 
 
Időszaki kiállítás: Október 31-ig: IV. Károly emlékszoba, Kőtár: A monostor és népei  
(1055-2005) c. történeti kiállítás  
 
Szentmisék rendje: Szeptember utolsó vasárnapjától Nagyhétig: 
hétköznap 18.00 órakor; csütörtök: 07.30 órakor 
vasárnap és ünnepnap: 07.30 és 10.00 órakor 
 

 

BFNP - Levendula Ház Látogatóközpont  /Ajándékbolt, Teázó/ 
Tihany, Major utca 67.  telefon: 87/538-033, www.levendulahaz.eu 
levendulahaz@gmail.com 

A vulkánoktól a levenduláig – interaktív kiállítás a Tihanyi-félsziget múltjáról és jelenéről, 
vulkánokkal, hévforrásokkal, virtuális és kézzel fogható  érdekességekkel, levendula-
lepárlóval. 
 
Nyitva tartás: 
november 15-től március 14-ig szombaton és vasárnap 10.00 - 15.00 óráig, egyéb időpontok-
ban előzetes bejelentkezéssel (legalább 15 fő). 
 
március 15-től április 30-ig: minden nap 10.00 -16.00 óráig 
Egyéb időpontokban bejelentkezéssel min.15 fő részére. 
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Kogart Kiállítások Tihany 
Tihany, Kossuth Lajos u. 10.  telefon: 87/ 538 042 

Borsos Miklós Emlékkiállítás /állandó kiállítás/ 
A KOGART gyűjteményeinek gazdag anyagából válogatott állandó kiállításon bemutatják a 
20. század egyik legnagyobb magyar szobrásza, a nyarakat 1943-tól Tihanyban töltő Borsos 
Miklós (1906–1990) művészetét. 
Saját mestersége – a szobrászat és a rajzolás – mellett egy másik, egész életén át jelen lévő 
élménye a zene szeretete és a zenélés, a hegedülés volt. Szobrászi pályája és életműve is leg-
inkább olyan, mint egy harmonikus, formailag és gondolatilag tökéletesen megkomponált, 
kiegyensúlyozott zenemű, amelyben minden hang és minden ütem önálló karakterrel bír, 
mégis alárendelődik a partitúra egészének.  

2015. november 29. – 2016. január 24. Shanghai-két-arca-jin-shisheng-es-tan-huamu-
művészetének-újrafelfedezése /időszaki kiállítás/ 

Nyitva tartás: november 1. – március 31. | péntek–vasárnap 10.00 - 16.00 óráig 
 
 

 
Tihanyi Történelmi Panoptikum és Kalózmúzeum 
Tihany, Kossuth u. 35. telefon:30/9468-220 www.panoptikum.hu   
arkonatrade@t-online.hu 
Magyar Királyok Történelmi Panoptikum: A kiállítás rövid betekintést nyújt Magyarország 
történelmébe. 
Tihanyi Kalózmúzeum: Megtalálható itt Sir Francis Drake-től és Anne Bonney-től a hírhedt 
Feketeszakállig több híres kalóz élethű viaszfigurája, korabeli enteriőrökkel, fegyverekkel, 
zászlókkal.  
Indián Múzeum: Az Amazonas-medence őslakó indiánjait a mai napig misztikus köd övezi. 
Amatőr etnográfusként, a teljesség igénye nélkül szeretnénk bemutatni a shuar indiánokat, 
akiknek ősi szokásai az esőerdő mélyén lassan a múltba vesznek. 
Nyitva tartás: 
november 4-től február 28-ig hétvégenként, valamint szép idő esetén hétköznap 
10.00 -  16.00 óráig 
március 1-től november 3-ig minden nap 10.00 -  18.00 óráig 
 
 
 
 
 

Téli sportok 
 
 
A Balatonon és környékén számtalan lehetőség nyílik téli sportok űzésére. Szánkózás, kor-
csolyázás, sőt még horgászat is várja a télen pihenőket. 
Tihanyi Belső tó: A tihanyi Belső-tó fagy be először a Balaton környékén, ezért itt érdemes a 
korcsolyázást elkezdeni! 
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Tihanyi Belső-tő Nonprofit Kft., Halőrház, 8237 Tihany, Major utca 67., 
telefon: 20/962-8351; www.tihanyibelsoto.hu 
Bővebb információ: www.balatonihalgazdalkodas.hu 
 
Lovaglás: 
Tihany, Kiserdőtelepi út 10. Kötél Ferenc  telefon: 87/714-747, 30/275-3293 
 
Wellness: 
Echo Residence**** Tihany 
Tihany, Felsőkopaszhegyi út 35. telefon: 87/448-043, www.echoresidence.hu 
100 m2-es úszómedence, jacuzzi és finn szauna. Az uszodában frissítő gyümölcsleveket, ás-
ványvizet, üdítőt és friss gyümölcsöt valamint jégkrémet kínálnak.  
 
Hotel Silver Resort ****Balatonfüred 
Balatonfüred, Zákonyi F. u. 4. telefon: 87/583-000  www.silverresort.hu 
Belépő: 2015.11.01.  –  2015.12.31. között 
hétfőtől vasárnapig: 3.900 Ft / fő / nap 

Gyermek kedvezmény:  
0-3,9 éves korig 100 % 
4-9.9 éves korig 50% 
10 éves kortól teljes ár, azaz 0% kedvezmény 
Ünnepnapokon további felár felszámítása. Az ajánlat szabad kapacitás függvényében érvé-
nyes. Belépő vásárlása a szálloda recepcióján. 
 
 
 

Vásárlás Tihanyban 
 
 
Mini Abc – Tihany, Kossuth u. 46. 
hétfőtől péntekig 7.00-16.00, szombat-vasárnap: 7.00-12.00 
 
Sarok ABC – Tihany, Major u. 19. 
hétfőtől péntekig 7.00-12.00; 14.30-16.30, szombat: 7.00-12.00 
 
Coop Élelmiszer Bolt – Tihany, Dózsa György u. 1. telefon: 87/448-785 
hétfőtől péntekig: 7.00-16.55, szombat: 7.00-14.00 
 
Tündérsziget-Art Kft. Iparművészeti ruhák, kiegészítők 
Tihany, Kossuth u 29. telefon: 30/243-0105 
info@tundersziget.hu, www.tundersziget.hu 
Nyitva tartás: 9.00 -17.00 óra 

Rozi Kézművesháza Hímzett és kézzel festett terítők és kézműves termékek 
Tihany, Kossuth u.29. telefon: 30/901-7287,  rozitihany@gmail.com 
Nyitva tartás: minden nap, télen:10.00  – 16.00 óra, tavasztól: 9.00  – 17.00 óra 
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Egész évben nyitva tartó tihanyi szálláshelyek 
 

Flóra apartman Rebeka Vendégház  
Tihany, Major u. 48.  Tihany, Aranyház u.24. 
Telefon: 87/ 714- 859; 30/444-7397 Telefon: 06-70/4547-745 
www.tihany.hu www.tihany.hu 
 
Barackvirág Panzió Andrea Ház 
Tihany, Aranyház u. 32.  Tihany, Kossuth u.3.    
Telefon: 30/415-9227 Telefon: 87/714-682 
info@barackviragpanzio.hu www.tihany.hu 
www.barackviragpanzio.hu 
 
Csátó Vendégház Apartman FaDóra 
Tihany, Petőfi S. u. 8-10. Tihany, Aranyház u. 22. 
Telefon: 20/951-6022 Telefon: 30/374-9334 
csato.bt@upcmail.hu fadora.rigo@gmail.com 
www.csato.hu www.tihany.hu 
 
Elisabeth Apartman Sarok Ház 
Tihany, Völgy u. 48. Tihany, Csokonai u. 12. 
Telefon: 87/448-685; 30/428-2088 Telefon: 87/448-149, 30/451-3756; 
www.tihany.hu www.sarokhaztihany.hu 
 
Echo Residence All Suite Hotel Napsugár Vendégház 
Tihany, Felsőkopaszhegyi út 35. Tihany, Aranyház u. 26. 
Telefon: 87/448-043 Telefon: 87/714-784; 30/380-0449 
www.echoresidence.hu www.tihanynapsugar.hu/ 
info@echoresidence.hu napsugar@canet.hu 
 
Oázis Panzió Návay Panzió 
Tihany, Major u. 47. Tihany, Alsókopaszhegyi u. 1. 
Telefon: +3620/439-0228 Telefon: +36-70-3822368 
www.tihanyoazis.hu www.navaypanzio.hu 
info@tihanyoazis.hu 
 
 
 

Vendéglátás 
 

 
Tündérsziget - Nagyi sütödéje /kávézó, cukrászda/ 

Tihany, Kossuth L. u. 29. telefon: 30/861-6991; 30/905-9061 info@nagyisutodeje.hu 
www.nagyisutodeje.hu  

Családias légkör, házias ízek, a cserépkályha melege és az ínycsiklandozó illatok igazi para-
dicsommá teszik gyereknek, felnőttnek egyaránt. 
Nyitva tartás: 9.00 – 17.00 óra 
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Fogas Csárda 

Tihany, Kossuth u. 9.  telefon:87/448-658 70/536-6428 
fogaskft@enternet.hu  www.fogascsarda.hu 
Tihany legrégibb csárdája, mely ízletes ételekkel, balatoni borokkal és Belső-tóra néző várja 
kedves vendégeit. 
Nyitva tartás: mindennap 11.00 – 16.00 

 

Kakas csárda 

Tihany, Batthyány utca  telefon: 87/ 448-54 30/946-9988 
banhidya@gmail.com  www.kakascsarda.hu 
Közel az Apátsághoz várja vendégeit a Kakas Csárda, mely egykor egy egyszerű parasztház 
volt. Jelenleg speciális kakas, szárnyas, hal, vad, sertés- és marhahúsból, bárányból készült 
ételek szerepelnek választékukban. 
Nyitva tartás: kedd kivételével naponta 11.00 – 18.00-ig 
Nyitás: 2016. március 02. 
 
 

Stég étterem, pizzéria  
Tihany, Kossuth u. 18. telefon: 87/438-127, 70/503-0208, www.stegpizzeriatihany.hu 

Tihany szívében, az Apátság lábánál családias környezetbe várnak minden kedves vendéget! 
Nyitás: 2016. március 16. 
 
 

Garda vendéglő és halterasz 
Tihany, Kossuth u. 23 telefon: 20/ 599-7666 
Halspecialitások, helyi és idény szezonális ételek. Akár egy jó halászlére vagy egy csábító 
pecsenyére támad kedve, akkor itt jó helyen jár!  
Nyitva tartás: minden nap 11.00 – 20.00 óra 
 
 
Retro pizzéria 
Tihany, Mádl Ferenc tér telefon: 70/380-9192 

Pizzák, hamburgerek, tortilla, gyros és steak, sörrel vagy üdítővel kombinálva.  
Nyitás: 2016. március 13.  
 
 

Gulyásudvar étterem 
Tihany, Mádl Ferenc tér 2. telefon: 87/438-051, 70/380-9191 www.gulyasudvar.hu 
gulyasudvar@gmail.com 
Házias ételek, minőségi helyi borok és kiváló pálinkák nagy választéka. Otthonos légkör, ba-
rátságos kiszolgálás. 
Nyitva tartás: minden hétvége (péntek-vasárnap) 12.00 – 18.00 óra 
Csoportok bejelentkezését várják! 
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Echo étterem 
Tihany, Visszhang u 23 telefon: 70/946-6687 info@echoetterem.hu 
www.echoetterem.hu 
Páratlan balatoni panorámával rendelkezik ez a Visszhang dombon álló étterem, amelyből az 
Apátságra is csodálatos kilátás nyílik. Február végéig előre megbeszélt csoportokat szívesen 
fogadnak!  
Nyitva: március 1-től minden nap 11.00 – 21.00 óráig 

 
Oázis étterem 

Tihany, Major u. 47. telefon: 20/439-0228  www.tihanyoazis.hu info@ 
tihanyoazis.hu 

Egy igazi OÁZIS a nagyvárosok zaja után, virágok özönével és állatokkal. Az étterem csen-
des, nyugodt környezetben található a Belső-tó fölött.  
Nyitva: igény szerint, előzetes bejelentkezés alapján.  
 
 
Tűzkert étterem 
Tihany, Batthyány u. 15. telefon: 30/773-9786 www.tuzkert.hu info@tuzkert.hu 

A vendéglő kellemes környezetben a hagyományos értelemben vett családias vendéglátást 
valósítja meg. Ételeik jó része kemencében készül, vagy valamelyik alkotóeleme kapcsolódik 
a kemencéhez, amely a vendéglő ékessége. 
Nyitva tartás: egész évben; 2016. húsvétig - péntek, szombat, vasárnap: 12-20 óráig 
 
 

Miska Pince csárda  
A Belső-tó mellett, Kiserdőtelepi u. 21. telefon: 30/929-7350, www.miskacsarda.hu 

Hagyományos magyar ízek, halételek és vegetáriánus ételek bőséges választéka. Borkóstolás 
csoportoknak, előzetes bejelentkezésre. 
Nyitva tartás: októbertől májusig minden hét végén 12.00 – 21.00 óráig.  
 
 

Rege cukrászda 
Tihany, Kossuth u. 22.  telefon: 87/448-280  www.regecukraszda.hu 
„…Ahogy régen volt…” – házi sütemények, ellenállhatatlan kávék, fagylaltkelyhek, teák és 
forró kakaó. A teraszról páratlan panoráma nyílik a Balatonra. Ki kell próbálni a helyi specia-
litást: Lábatlan sütemény habos kávéval. 
Nyitás: 2016. március 13. 
 
 

Apáti étterem és kávézó 
Sajkodi u. 1. telefon: 30/566 7356  www.sajkod.com  Facebook: Apáti étterem és kávézó 
A Tihanyi-félsziget legcsendesebb, eldugott zugában található, ahol kicsit átadhatja magát a 
csendnek, a nyugalomnak és a természetnek. 
Nyitva: péntek-vasárnap 11.00 órától ameddig vendég van.  
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Hasznos információk 

 
                                                                     

Németh László Művelődési Ház Könyvtára 
Szolgáltatások: kölcsönzés, nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, internet, WIFI 
Nyitva tartás: hétköznap 8.00-13.00 óráig és 16.00-18.00 óráig (szerda délután zárva) 
szombaton: 10.00 - 12.00 óráig. 
Tel/fax: 87/538-022, 30/749-7152 
 
Komp: 
Szeptember 19-től november 25-ig közlekedik Tihany rév és Szántód rév között, de kedvező 
időjárás esetén a Balaton befagyásáig is tovább jár. Menetidő: 10 perc 

Szántód révből indul: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Tihany révből indul: 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 11.30, 12.30, 13.30 

Információ: 84/310-050; 84/348-744 (Szántód rév) és 87/448-307 (Tihany rév) 
Komp menetrend: www.balatonihajozas.hu 
 
Rozmaring gyógyszertár: 
Tihany, Csokonai u. 2.  telefon: 87/538-053. 
Nyitva: hétfő - péntek: 08.00 – 18.00 óráig  
 
Orvosi ügyelet: Balatonfüred, Csárda u. 1., telefon: 87/580-888 
 
Orvosi rendelő: Tihany, Csokonai u. 2., telefon: 87/448-105; 20/5555-291 
Hétfő: 9.45 – 11.45; kedd: 14.00 – 16.00; szerda: 10.45 – 12.45; csütörtök: 10.45 – 11.45 
Ifjúsági ellátás: 11.45 – 12.45; péntek: 13.00 – 14.00 
Sürgős esetben: 20/956-8576 (dr. Nagy Gábor) 
 
Körzeti megbízott - Rendőrség: Tihany, Kossuth u.12., telefon: 30/600-4624 
 
Posta: Tihany, Kossuth u. 33.  telefon: 87/448-008, 
hétfő - kedd- csütörtök - péntek: 8.00 – 16.00;  szerda: 8.00 – 17.00  
ebédszünet: 12.00 – 12.30 
 
Segélyhívó: 112 
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Balatonfüredi programok, rendezvények, 
sport és szabadidős lehetőségek 

 
 
 
Városi Múzeum  állandó kiállítása 8230 Balatonfüred, Blaha u. 3. 
 
Jókai Mór Emlékház  állandó kiállítása 8230 Balatonfüred, Honvéd u. 1. 
 
Vaszary Galéria  8230 Balatonfüred, Honvéd u. 
http://vaszaryvilla.hu/index.php/kiallitasok/vaszary-galeria 
 
Vitorlázeum   egész évben nyitva tartó, a balatoni vitorlázás történetét szemléletesen, 
játékosan bemutató kiállítótérben a megszokott vitrineket különböző élményelemek váltják 
fel. (nyitva tartás: kedd-vasárnap 10:00 - 18:00, hétfő szünnap) 
http://vaszaryvilla.hu/index.php/kiallitasok/vitorlazeum 
http://vaszaryvilla.hu/images/musorfuzet/musorfuzet_2015_12_web/bf_kft_mf_12-01.pdf 
 
Balaton Mozi  8230 Balatonfüred, Horváth M. utca, Szabadidő Központ, 
www.balatonmozi.hu 
 
Balaton Szabadidő és Konferencia Központ 
(Balatonfüred, Horváth Mihály u. Tel: porta: 87/340-428, iroda: 87/480-196). 
www.balatonkozpont.hu 
Konferenciák, kulturális- és szabadtéri rendezvények, nemzetközi szintű sportrendezvények 
megrendezésére is alkalmas. 120 férőhelyes szekcióterem, fitnesz- és táncterem, fallabda-
pályák, pezsgőfürdő, infraszauna, szauna, szolárium, étterem, mozi áll sportolni, kikapcsolód-
ni és művelődni vágyók számára. 
 
Foglakozások: baba-mama torna, gumiasztaledzés, talajtorna, torna óvodásoknak, fogyi-klub, 
Zumba fitness, kezdő jóga, jóga, néptánc. Bioptron fényterápiás kezelések. 
 
 
Laguna Sport Center  Eurofitness, senior torna, callanetics, fitness, ovis torna, gerinc-
torna, fit ball, karate, hastánc, néptánc 

Squash: Nemzetközi minősítésű 2 db fallabda pálya várja a sportágat kedvelőket (Squash esz-
közök széles választékát kínálják). Pályafoglalás: 30/226-0588 
 
Happy Body Fitness: 
Balatonfüred, Delta Városkapu, tel: 70/394-4956 www.furedfitness.hu 
A 60 m2-es fitness teremben családias, barátságos környezetben tudnak sportolni a kedves 
vendégek. A stúdióban kardio gépek (futópad, háttámlás kerékpár, Spinning, taposó gép és 
ellipszisjáró), valamint erősítő eszközök találhatóak, amelyekkel változatos és egész testre 
kiterjedő edzés végezhető. 
 
Füred Fitness:  
Balatonfüred, Köztársaság u. 8.  tel: 20/990-7776 www.furedsport.hu 
Ovis torna, Hot Iron, Spinning, Fit Body, dinamikus jóga, preventív gerinctréning. 

http://vaszaryvilla.hu/index.php/kiallitasok/vaszary-galeria
http://vaszaryvilla.hu/images/musorfuzet/musorfuzet_2015_12_web/bf_kft_mf_12-01.pdf
http://www.balatonmozi.hu/
http://www.laguna.balatonkozpont.hu/
http://www.balatonkozpont.hu/zumbafitness.php
http://www.furedsport.hu/


 
Bowling: 
Anna Grand Hotel **** 
 Balatonfüred, Gyógy tér 1., telefon: 87/581-200     
4 sávos automata bowling versenypálya nem csak szállóvendégeknek! 
Nyitva minden nap 14.00-től 22.00-ig (a nyitvatartási időt igény szerint rugalmasan kezelik). 
Pályafoglalás személyesen. 
http://www.annagrandhotel.hu/bowling-palya.html 
 
 
 

További szabadidős tevékenységek 
 
 

Sí 
Balatonfüredtől nem messze, Eplényben a Nordica Síraréna (www.siarena.hu) várja a síelni 
vágyókat. A 82-es fűút Veszprém-Zirc közötti szakaszán fekvő településtől észak-keletre, az 
Ámos-hegy Malom-völgy felé eső oldalában találjuk a sípályákat. A sportközpont a síeléshez 
és snowboardozáshoz kiemelkedő felszereltségekkel rendelkezik: 40 hóágyú, négyüléses fel-
vonó, 3 csákányos lift és összesen 4,5 km pályahossz várja a vendégeket. A kivilágított sípá-
lyák és a Snowboard park minden nap este 21:00 óráig fogadják a lelkes síelőket. 
Nyitva tartás: 
Hétfő, kedd, csütörtök: 09:30 – 20:00 
„Szuperszerda”:  09:30 – 22:00  
„Extrapéntek”:  09:30 – 22:00 
Szombat:   09:00 – 21:00 
Vasárnap:   09:00 – 18:00 
 
Veszprémi Állatkert  
Az Állatkertben megtalálhatók a hagyományos állatkerti állatok, (oroszlánok, medvék, maj-
mok), de igazi ritkaságokkal is találkozhatnak (kardszarvú antilopok, dzseladák), melyek ha-
zánkban csak itt láthatóak. Ötven emlős-, harmincöt madár- és huszonöt hüllő fajjal találkoz-
hatnak Veszprémben. 
Nyitva: Hétköznap  Hétvégén 
december 1. –  február 28. 9.00 – 15.00 9.00 – 15.30  
március 1. –  március 31. 9.00 – 15.30 9.00 – 16.00  
április 1. – április 30. 9.00 – 17.00 9.00 – 17.30 
8200 Veszprém, Kittenberger utca 17. www.veszpremzoo.hu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresszum: 
Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit Kft. – Tourinform Tihany 

E-mail: tihanytdm@gmail.com 

http://www.annagrandhotel.hu/bowling-palya.html
http://www.siarena.hu/
http://www.veszpremzoo.hu/
mailto:tihanytdm@gmail.com
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