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A 76-os főút mellett, Balatonberény külterületén az egykori kilátó helyén egy új, 
faszerkezetű, fedett kilátó és pihenőhely épült. A 12 méter magas, 4 szintes faki-
látóból páratlan balatoni panorámában gyönyörködhetnek a látogatók, amelyhez 
hasonló a tó mentén csak nagyon kevés helyen tárul a látogatók elé. A látkép a 
Keszthelyi-öböl keleti felétől a Tihanyi-félszigetig az északi és a déli part dombor-
zati viszonyait, a széles vízfelületet és a településeket mutatja. A kilátó nemcsak 
a nyári főszezonban, de egész évben látogatható, 10-12 fő egyidejű tartózkodását 
teszi lehetővé a teraszon. A pihenőhely remek helyszínül szolgál a Balatonberény-
be érkező turisták, átutazó vendégek és helyi lakosok, valamint a környező telepü-
lések lakóinak kulturált, a teljes családot megmozgató, aktív pihenéséhez.

A kilátó környékén lévő erdő kiváló kirándulási, pihenési célpont. Cseres-tölgyes 
erdőtársulás, a cserjék, a lágy szárú növények minden évszakban más-más arcu-
kat mutatják a látogatóknak.

SOMOSHEGYI-KILÁTÓ



Az országos műemlékvédelem alatt álló kereki vár (vagy középkori nevén Fehér-
kő vára) a balatoni térség egyetlen megmaradt kővára, amelynek első okleveles 
említése 1336-ból ismert. Romjai mellett, a várhoz vezető turistaösvényt össze-
kötve a vár területével, a domb északi oldalán pihenőhely és egyben egy egy-
szintes panorámaterasz létesült. A helyszín bejárását egy faszerkezetű, a váron 
körbefutó, korláttal ellátott látogatójárda teszi kényelmesebbé. A várhoz vezető 
turistaösvény átalakítása során a minden korosztály számára élményt biztosító 
Szántód–Kereki-gyalogtúraút  került kialakításra.
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DESEDA-HÍD
Magyarország leghosszabb mesterséges állóvize a Kaposvár térségében található Deseda tó, amely körül csodás fákkal tarkított arborétum 
és parkerdő emeli a környezet varázsát. Emellett lombkoronasétány, a tavat körbeölelő kerékpárút, tanösvények és a Deseda Kalanderdő 
létesítményei várják a kikapcsolódni vágyó turistákat és környékbeli lakosokat. A területen halad át a Dél-dunántúli Piros Túra útvonala is. 
Az arborétum látogatói egy, a Desedán átívelő, teljes egészében felújított gyalogoshídon közelíthetik meg a félszigetet. A 100 méter hosszú 
híd a gyalogosok és kerékpárosok számára egy biztonságos belépési pont az év minden napján látogatható területre. 



Hazánk leglátogatottabb turisztikai térsége a Balaton és környéke; a projekt során határo-
zottan nem a vízparti, hanem a háttértelepülések rejtett kincseit is bemutató helyszíneken 
végeztünk fejlesztéseket.

A Magyar Természetjáró Szövetség konzorciumi vezetésével, a SEFAG Zrt. működési te-
rületén zajló beruházások egy-egy turisztikai szempontból frekventált területen új vagy fel-
újított attrakciókat alakítanak ki, egyes beavatkozási helyszíneken pedig az erdő látogatóit 
fogadó közjóléti berendezések újulnak meg a kor elvárásainak megfelelő, hosszú távon is 
fenntartható kivitelben. Az építések, felújítások ezáltal tovább növelik a már meglévő tu-
risztikai desztinációk és attrakciók látogatottságát, a projekthez kapcsolódó túraajánlások 
pedig a térségben eltölthető hosszabb és többszöri szabadidő eltöltését biztosítják, ezzel 
hozzájárulva a térségbe látogató turisták tartózkodási idejének meghosszabbításához.

A térség legszebb gyalogtúráiból válogatás is készült, amely a www.termeszetjaro.hu 
honlapon érhető el: A Balaton vidékének legszebb túrái

A fejlesztések a GINOP 7.1.2.-15-2017-00018-as kódszámú projektben valósultak meg.
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