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Vaszary Galéria : Vaszary Kolos hercegprímás (Vaszary János festő nagybátyja) 

egykori nyaralója napjainkban kiállítótérként üzemel. A Galéria TOP10 kiállítása a kortárs 
magyar képzőművészet tíz, úgymond legjobb alkotóinak műveiből nyújt válogatást.  
Kiállító művészek: Bak Imre, Birkás Ákos, Bukta Imre, Fehér László, Ilona Keserü Ilona, 
Lakner László, Maurer Dóra, Szűcs Attila, Szöllősi Géza és a Kis Varsó művészpáros.  
A „Cilinder és lokni” című kiállításon pedig az osztrák biedermeier festészet remekeivel 
ismerkedhetnek látogatóink. 
 
Családi jegy (2 felnőtt és 2 gyermektől) 4000 Ft /család 

Tárlatvezetés a „Cilinder és lokni” c. 
kiállításon 

2000 Ft/tárlatvezetés 

Jókai Mór Emlékház: Jókai Mór író egykori füredi nyaralója ma emlékházként, 

az országban szinte egyedülálló író-ház enteriőr típusú kiállítással várja látogatóit, 
felidézve a szellemi miliőt, bepillantást engedve a család füredi mindennapjaiba. 
Ugyanúgy megtalálható itt Jókai íróasztala, nevezetes távcsöve, botgyűjteményének, 
valamint híres ásvány- és csigagyűjteményének jeles darabjai, mint felesége színpadi 
kellékei és egyéb relikviái. A korhűen berendezett konyha mellett olyan érdekességek 
várják a látogatót, mint Jókai saját készítésű rajzai, miniatúrái vagy elefántcsont-
faragványai… 
 
  
Családi jegy (2 felnőtt és 2 gyermektől) 3000 Ft /család 

Helytörténeti Gyűjtemény: A Vaszary Ernő fürdőigazgató számára 1913-ban 

épült hétszobás szolgálati lakás nyugdíjazása, illetve a család kiköltözése után a bencés 
rend papjainak nyaralója, később lelkészlak, majd a telepi lelkészhivatal otthona lett. 
Felújítása óta az épület ad otthont a Városi Helytörténeti Gyűjtemény és kiállítóhelynek. 
A tárlat Balatonfüred történetét mutatja be. Állandó, interaktív kiállításán a látogatók 
négy nagyobb témakör: a közlekedés, a gyógyfürdő/fürdőkultúra, az Anna-bál és a 
színházi élet vonatkozásában ismerkedhetnek meg a város reformkori történetével. 
A Városi Helytörténeti Gyűjtemény rendkívül gazdag könyvtárával kutatóközpontként is 
működik.  
 
 
 

Családi jegy (2 felnőtt és 2 gyermektől) 1600 Ft /család 

Kombinált családi jegy (belépési lehetőség a 
Jókai Emlékházba és a Helytörténeti 
Gyűjteménybe)  

3800 Ft /család 
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Vitorlázeum: Egyedülálló vitorlástörténeti játékos és interaktív kiállítótér várja 

látogatóit Balatonfüred egyik legpatinásabb épületében, a balatoni vitorlázás első 
klubházának emeletén. Szimulátor révén kipróbálható a viharos Balatonon vitorlázás, lehet 
gyakorolni a vitorlafelvonást vagy gyönyörködni a panorámában a kiállítást körbeölelő 
teraszról. Kép- és hanganyagok, érintőképernyős információs rendszer, látványos, interaktív 
Balaton térkép, kikötőkről készült látványfilmek, távcsövek, valamint többnyelvű digitális 
tárlatvezetés várja az érdeklődőket, akik így könnyed és szórakoztató formában ismerhetik 
meg a balatoni vitorlássportnak, a tó egykori nagyhírű hajóinak és hajósainak történetét is. 
 

„Piszkos Fred” csomag, amely a következőket 

tartalmazza: 
1) belépő a Vitorlázeumba 
2) ebéd a Vitorlás Étteremben 
3) Sétahajózás a Balatonon 

 

Felnőtt: 2800 Ft / fő 
Gyermek: 2000 Ft/fő 

Bodorka Látogatóközpont: 
 A Balatoni Vízivilág Látogatóközpontban élőben, szemtől-szemben találkozhatnak a vidék 
halaival, a pár centiméteres szélhajtó küsztől egészen Közép-Európa leghatalmasabb haláig, 
a több mázsásra is megnövő harcsáig. Ízelítőül kis válogatást kínálunk testvérvárosunk, a 
horvátországi Opatija jóvoltából az Adria élővilágából is. 

 
 

„Nagy család” belépő 
(szülők, gyermek 4 – 14 éves korig): 

3.000 Ft / család  

Kisfaludy Galéria: Az épület, amely 1884-től Kisfaludy vendéglő néven üzemelt, 1919-

től 90 évig moziként működött mint galéria, 2006-ban nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, 
azóta kortárs festők, szobrászok és fotóművészek időszaki kiállításaival várja az 
érdeklődőket. 
 

 az aktuális kiállítás ingyenesen látogatható 

Reformkori séta: A történelmi hangulatú épületek történetein túl, érdekfeszítő 

anekdotákat hallhatnak a híres színésznőről, Blaha Lujzáról vagy az Arany ember című könyv 
legendás írójáról, Jókai Mórról, valamint a legelsőnek mondott 1825-ös Anna-bálról és a hozzá 
fűződő hagyományokról. A séta során a vendégek megcsodálhatják az Anna Grand Hotelt, a 
Posta házat, a Horváth- Házat és a kuriózumnak számító Füredi Panteont illetve a Kossuth 
forrást is, ahol izgalmas legendákat hallhatnak Balatonfüred gyógyító vízéről. A séta fényét 
emeli a csodás környezet, a Rózsakert, a Blaha Lujza Emlékpad, illetve maga a Balaton 
karnyújtásnyira való közelsége, hangulata.  
A sétát vezeti: Fülöp Júlia, idegenvezető 
A séta hossza: 1,5 km 
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30 fős csoport esetén  1000 Ft /fő 

Játékos városnézés, avagy élő társasjáték Balatonfüreden: 
Ez nem egy klasszikus városnézés, hanem kicsiknek és nagyoknak, felfedezőknek egyaránt 
szóló, élvezetes, érdekes formában kialakított városfelfedező játék, amely társasjátékban a 
szerepeket maguk a vendégek játsszák. A játékvezető egy helyi idegenvezető, aki, mint a 
tenyerét, úgy ismeri a város minden rejtett zugát és titkát… Dobókocka van, de a 
hagyományos tábla helyett a város utcáit, tereit barangoljuk be a játék során. Láthatatlan 
segítői is vannak a résztvevőknek, a reformkori illetve a monarchiabeli fürdőváros egykor 
híres vendégei, lakói vagy alkalmazottai. 
 
 
 

A séta hossza: 1,5 km 
A játék időtartama: 2-2,5 óra 

1000 /fő (gyermek) 
800 / fő (kísérő) 

 

A csoportos kedvezménnyel járó belépőket megváltó látogatóink a múzeumokba 

érkezéskor karszalagot kapnak, mellyel három napig látogathatják intézményeinket. 

 

KOMBINÁLT JEGYCSOMAGOK (3 napig érvényes a csomagban foglalt 

kiállítóterekbe) 

Vaszary Galéria, Jókai Mór Emlékház, Helytörténeti Gyűjtemény, Vitorlázeum 

Kombinált családi (2 felnőtt és 2 gyermektől) 9.000.- Ft 

Vaszary Galéria, Jókai Mór Emlékház, Vitorlázeum, Helytörténeti Gyűjtemény, 

Zsidó Kiválóságok Háza 

Kombinált családi (2 felnőtt és 2 gyermektől) 10.000.- Ft 

 

 

 

 

Vitorlázeum 

Családi (2 felnőtt és 2 gyermektől) 2.000.- Ft 

Tárlatvezetés 2.000.- Ft 
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Vitorlázeum csomagajánlatok csoportok részére 

Piszkos Fred (felnőtt) 2.800.- Ft 

Piszkos Fred (gyermek) 2.000.- Ft 

Kishamis (felnőtt) 1.500.- Ft 

Kishamis (gyermek) 1.300.- Ft 

Sellő (felnőtt) 1.300.- Ft 

Sellő (gyermek) 1.100.- Ft 

 
Érdeklődni a  vaszary.kozonsegszervezes@gmail.com e-mail címen Kis Virágnál lehet. 
 
 
 
 


