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1. Helikon Kastélymúzeum 
(Festetics-kastély, Hintókiállítás, 
Vadászati kiállítás, Történelmi 
modellvasút-kiállítás, Amazon 
Ház Látogatóközpont, 
Pálmaház, Madárpark) 

2. Georgikon Majortörténeti 
Kiállítóhely

3. Balatoni Múzeum 
4. Fenyves allé
5. Festetics-majorság 
6. Schulhof sétány
7. Festetics Imre Éményközpont 
8. Festetics Fűszerkert-Herbárium 

és Diási Vízimalom
9. Festetics vágta helyszíne 

10. Lady Hamilton emlékhely 
11. Szentháromság-szobor 
12. Festetics Kristóf és 

György nyughelye a 
plébániatemplomban 

13. Helikon park / Helikon-
emlékmű

14. Festetics-mauzóleum 
15. Festetics-kilátó
16. Helikon Taverna, „Da Bibere” 

kiállítás 
17. Csillagvár 
18. Tátika-vár 
19. Rezi vár 
20. Dégi Festetics-kastély

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

www.festeticsorokseg.hu



Tartson velünk, és ismerje meg a régió kultú-
rájának kiemelkedő értékeit, a Festetics-örök-
séget! A Festetics család évszázados jelenléte 
meghatározta a környék kultúrájának fejlődé-
sét. A Balaton környéke tele van olyan neve-
zetességekkel és érdekességekkel, amelyek a 
grófi-hercegi család nevéhez fűződnek. 

A több településen átívelő útvonal csa-
ládbarát módon mutatja be a Festeti-

csek szellemi- és kulturális öröksé-
gét. Útközben megismerhetjük a 
Festeticsek sokszor kalandos életét 
és sokrétű munkásságát is. A leg-
ismertebb látványosság a Feste-
ticsek egyik legrégebbi otthona, a 

keszthelyi kastély, és annak páratlan 
könyvtára, de a tematikus útvonalat 

végigjárva, megismerhetőek a család 
legendás ménesei, a hévízi fürdő, és még 

számos izgalmas helyszín. Az útvonal a hon-
lapról letölthető hanganyaggal kísérve is bejár-
ható (a hanganyag kifejezetten gyerekek számá-
ra készült tartalommal is meghallgatható). 

A Festetics család generációkon keresztül ki-
emelkedő szerepet játszott az ország politikai, 
gazdasági, tudományos és kulturális életében, 
több mint kétszáz éven keresztül. Nekik kö-
szönhető többek közt a fürdőkultúra kialaku-
lása Hévízen, a balatoni hajózás fejlesz-
tése és ők alapították a Georgikont, 
Európa első mezőgazdasági főis-
koláját is. Páratlan könyvtáruk 
az ország legfontosabb ma-
gánkönyvtára. Keszthelyi 
kastélyuk egykor birtoka-
ik központja volt, ma ez a 
Helikon Kastélymúzeum, 
hazánk leglátogatottabb 
kastélya, ahol a látogató-
kat az állandó kiállításo-
kon túl rendszeres kultu-
rális és családi programok 
is várják. Gyönyörű parkja 
romantikus kirándulóhely. 
Birtokaikon híresen korsze-
rű állattenyésztés folyt, ezt a 
Georgikon Majortörténeti Kiállító-

hely idézi, míg a Balatoni Múzeum Keszthelyen 
a tó flóráját és faunáját, fürdőkultúráját és a 
helyi hajózás történetét is bemutatja, a kaland-
vágyókat pedig szabadulószoba várja. A Schul-
hof sétány Hévízen, a Festetics Imre Élmény-
központ, a Festetics Vágta helyszíne, valamint 
a Festetics Fűszerkert-Herbárium és Diási Vízi-
malom Gyenesdiáson, továbbá a Lady Hamil-
ton emlékhely Balatongyörökön külön-külön 
is felfedezésre érdemes úticélok. A térképen 
a Festeticsekhez kötődő rejtettebb érdekessé-
gek is megtalálhatóak a kiemelt helyszínekkel 
együtt.
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