
                                             Tihanyi kirándulás      

                                                                                                                                                                                                      

Egy szép napfényes nyári napon a családommal elmentünk autóval kirándulni a 

Veszprém megyében található Tihanyba. Tihany a Balaton északi partján egy dombra épült 

festői település.      

Először a Tihanyi Bencés Apátságot néztük meg, a kéttornyú, fehér, barokk stílusú 

templom a Tihanyi-félsziget jelképe. Az építményben rengeteg szép freskó fellelhető, 

továbbá az épület alatt altemplom is található. Az apátságot I. András építtette 1055-ben 

Szent Ányos és Szűz Mária tiszteletére. Szerintem nagyon megéri meglátogatni, ha 

Tihanyban járunk, a templom is gyönyörűen fel van újítva, és a környezete is csodálatos.

   

Később az apátság kertjében sétáltunk a kacskaringós macskaköves járdákon, a 

pompázatos színes virágok között, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílt a Balaton vizére. Az 

apátság mellett van egy cukrászda, ahol bencés szerzetesek saját kézműves termékeket 

árultak. A cukrászdában megkóstoltuk a levendulás krémest és a levendula ízű fagyit, illetve 

kértünk hozzá egy frissítő jeges teát, ami szintén házi készítmény. A teraszról lehetett látni a 

türkizkék Balatont, a déli part lélegzetelállító panorámáját, még a Kőröshegyi völgyhidat is 

és a kikötőt. A Tihanyi Rév a Balaton egyetlen kompja, amely embereket és autókat szállít. 

A komphajó Tihany és Szántód helységeket köti össze, így teremt kapcsolatot a Balaton 

északi és déli partja között. A kilátás káprázatos, a fagyi és a süti isteni finom volt.                          

  

Az Őslevendulás nehezen fellelhető, csak gyalog, egy erdei úton lehet megközelíteni, 

mellette egy torony található. A fából épült, háromszintes kilátóról tökéletesen ráláttunk a 

tihanyi Belső-tóra, a városra és az öreg levendulásra. Mára már nem olyan élénk színűek a 

régi ültetvény virágai, sok növény elpusztult, de megpróbáltuk elképzelni, hogy milyen 

lehetett régen. Az új levendulást is megcsodáltuk, miután lesétáltunk a dombról: nagyon 

szépen gondozott, sötétlila színben pompázik.  

A kirándulás végén még egy kicsit sétáltunk Tihany főterén, ahol sok levendulával 

kapcsolatos használati tárgyat, vagy akár kis ajándék szuvenírt is lehetett venni.  

Tihany gyönyörű település, megéri megtekinteni a nevezetességeit, nekem az egyik 

kedvenc városom Magyarországon.  
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