Balatonmáriafürdő
Településünk története a XIX. század végén kezdődött. Az északi part tönkrement
szőlősgazdái (filoxéra) kaptak itt lehetőséget az újrakezdéshez. Az alapítók szorgos
munkájának eredményeként, a szőlőültetvények mellett először kisebb pincék, majd házak
épültek. Kialakult egy állandóan lakott település: Máriatelep. Nevét, a szőlőtelepítést irányító
Gróf Széchényi Imre feleségéről, Andrássy Máriáról kapta.
Mai nevét és községi rangját 1927-ben vette fel. A Dél-Balaton egyik legkedveltebb
üdülőterületén, Balatonmáriafürdőn ma már nincsenek szőlőültetvények, de az állandóan
lakott házak mellett egyre több a pihenéshez, kikapcsolódáshoz szükséges igényes
nyaralóház, üdülő, és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatás. A közel 8 km-es partszakaszon,
csodálatos panorámájú természetes környezetben 8 strand áll a pihenni vágyók
rendelkezésére. A hangulatos vendéglátóhelyek és a színvonalas nyári rendezvények kellemes
kikapcsolódást nyújtanak az itt tartózkodó vendégeknek. Településünk egyre népszerűbb a
gyermekes családok körében a sekély vizű strandok miatt. Községünkön átvezet a balatoni
biciklikörút is.
Balatonmáriafürdőről a jó közlekedésnek köszönhetően kellemes kirándulásokat lehet tenni a
környező településekre. Gyógyfürdők: Marcali, Zalakaros, Hévíz. A szomszédunkban
található a Kis-Balaton Európa hírű vizes élőhelye is. Tartalmas napot tölthetünk a közeli
Keszthelyen, és hajóval kirándulhatunk az északi partra, Szigligetre, Badacsonyba.
Balatonfenyvesről kisvasúttal utazhatunk felfedezni a Nagyberek ősi lápvilágát. Gyalogtúrán
meglátogathatjuk a keresztúri Bokrosi hegy védett pincesorait és megkóstolhatjuk az itt
termelt jóízű borokat. Balatonmáriafürdő vendégszerető település. Az itt élő emberek
barátsággal várják az idelátogatókat.
Elhelyezés: 4 db 4 személy és 1 db 2 személy elhelyezésére alkalmas faház

A faházakban hűtő, színes TV található.
Étkezés: önellátó, főzési lehetőség van. (a központi konyharész teljesen felszerelt, minden
faházhoz tartozik egy fakrész, ahol tálaló és főzőedények vannak. Főzőlap, mikró, kávéfőző,
teafőző.)
A kertben grillezésre, szalonnasütésre van lehetőség.
Az üdülő közelében található vendéglátóhely:

István Grill- és Fagyikert
Balatonmáriafürdő, Hullám u. 218. Nyitva:
11.00 – 23.00
Balatonmáriafürdő-alsón, a szabad-strandnál, az István Grill és Fagylaltkert,
családias, kellemes környezetben, házias ételekkel, barátságos és udvarias
kiszolgálással várja kedves vendégeit. Parkoló az üzlet mögött.
Honlap: www.istvangrill.hu Ajánlatunk: 25 féle grill étel, spagettik, 13 féle hal és
vad étel, fitness-saláták, 34 féle pizza, István kézműves fagylaltkülönlegesség.
(Üdülési csekk elfogadóhely, balatoni horgászjegy váltható)
Fürdési és horgászati lehetőség az üdülőtől kb. 200 méterre található.
Megközelítés:
Üdülő címe: Balatonmáriafürdő Hullám utca 225.
Vonattal: Balatonmáriafürdő alsó megállóig.
Ha a legutolsó kocsi, utolsó peronján száll le, az átjárón keresztül megy és az első keresztutca
jobbra második telek.
BRDSZ 1. számú pihenőház
Autóval: Budapest felől az M7-es autópályán a 158 km kőnél Balatonfenyves táblánál kell
lehajtani, majd a 7. számú főúton Balatonkeresztúr felé.

