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SAJTÓKÖZLEMÉNY    
PARTI SÉTÁNY, KERÉKPÁRÚT ÉS KERÉKPÁROS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK KIALAKÍTÁSA 
BALATONF ŰZFŐN 
 
Balatonf űzfő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a balat onfűzfői parti sétány és kerékpárút 
kialakítására, valamint kiegészít ő kerékpáros turisztikai szolgáltatások megvalósítás ára. Ennek 
eredményeképpen 449 333 824 Ft összeg ű vissza nem térítend ő támogatást nyert az Új Széchenyi 
Terv Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program Közép- Dunántúli Operatív Program 
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejleszté se” cím ű, KDOP- 2.1.1/D-12 kódszámú pályázatán. 
 
A fejlesztés során a Balaton part-menti attrakciók felfűzése valósult meg a Fövenyfürdőtől egészen Tobruk 

városrész végéig, részben a projekt keretében megvalósuló sétány- és kerékpárút szakaszok, részben a 

meglévő gyalogutak és a Balatoni Bringakörút meglévő kerékpárút szakaszai által. Meglévő, a parti sétány 

és a kerékpárút által érintett attrakciók és szolgáltatások: Fövenyfürdő, Szörfcentrum, Vízisport Centrum, 3 

vitorláskikötő és 1 csónakkikötő, horgásztelep, Fűzfő Motel, Balaton Center Kemping és a Fűzfői-öböl közötti 
természet közeli erdő tisztásokkal, az ún. Panoráma Kilátópont és Panoráma híd, a Tobruki Strand, valamint 

a Tobruki Strand területén található szabadtéri színpad, amely a település nyári szabadidős-kulturális 

kínálatát erősíti. 

 

A projekt keretében kialakításra kerültek kisebb élményelemek, attrakciók: kisgyermekek által is használható 
egyedi gerenda játszótér a Fövenystrand felőli sétányszakaszon, esőház a Panoráma Kilátópont mellett, 

gyalogos és kerékpáros pihenőhelyek a Kilátópontnál, a Fűzfői-öböl csücskében, valamint a projekt 

keretében létrejött kerékpáros információs pontnál ivókúttal, kilátódomb, napozó és pihenő kövek. A projekt 

keretében kialakítása kerültek kerékpáros turisztikai attrakciók és szolgáltatások: kerékpáros pihenőhelyek, 
kerékpártámaszok, kerékpáros információs táblák, kerékpáros információs pont. 

 

A beruházás megvalósítása során az együttműködő partnerek – civil szervezetek és vállalkozások – 

nemcsak a pályázat benyújtását megelőző tervezési folyamatban vettek részt, hanem a projekt 

megvalósításában és eredményeinek fenntartása során is aktívan közreműködtek a pályázathoz csatolt 
együttműködési megállapodásoknak megfelelően.  

 

 A beruházás műszaki átadás-átvételének időpontja 2015. december 18. 

 
A balatonfűzfői parti sétány és kerékpárút kialakításával a város életében egyik legfontosabb prioritásként 

jelentkező fejlesztés valósult meg, amely a település jövőjének alakulása szempontjából döntő fontosságú. 


