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Our partners and supporters
Coordinating and partner LEADER Local Action Groups LEADER-type organizations:
Zarándok Turizmusért Nonprofit Ltd.
Péter Gergő Bodor
E-mail: bodorgp@gmail.com • www.zarandokturizmusert.hu
Felsőörs Roman Catholic Parish
8227 Felsőörs, Batthyány square 3.
priest Brave Jósef László Ajtósi • E-mail: vajozsef@externet.hu
Éltető Balaton Felvidékért Association
8330 Sümeg, Váralja st. 6.
E-mail: központ@balatonleader.hu • www.balatonleader.hu
Nemesvámos Roman Catholic Parish
8248 Nemesvámos, Fészek st. 5.
Márk Dávid Gere Priest
Phone: 06-88-509-440
E-mail: iroda@vamosplebania.hu • www.vamosplebania.hu
Vinum Pelsum Vine- cultural Association
8272 Szentantalfa, Kertalja st. 19.
Tamás Vizl president
Produced from the support given in the framework
of LEADER regional cooperation
The project is realized in the framework of LEADER regional cooperation with the title „
Development the way of Mary’s Balatonalmádi- Sümeg section”  and registered under the
project identification number 2097066314
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Főbb
Key elérhetőségek
contacts
Website: www.mariaut.hu
honlap: www.mariaut.hu
e-mail: info@mariaut.hu
e-mail: info@mariaut.hu
mailing address: 8200 Veszprém, Házgyári út 7.
levelezési cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 7. fax: 88 / 567-821
President: Dr. Szabó Tamás
elnök: Dr. Szabó Tamás
szabo.tamas@mariaut.hu
szabo.tamas@mariaut.hu
Coordinator: Katona Pál
koordinátor: Katona Pál
katona.pal@mariaut.hu (website, map, technical issues)
katona.pal@mariaut.hu
(honlap, térkép,
technikai
Transylvanian Coordinator:
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Molnárügyek)
erdélyimolnar.sandor@mariaut.ro
koordinátor: Molnár Sándor
molnar.sandor@mariaut.ro
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párciumi
koordinátor: Havas Tamás
havas.tamas@mariaut.hu
havas.tamas@mariaut.hu
Coordinator
in Upper Hungary: András Török
felvidéki
koordinátor:
Török András
torok.bandika@gmail.com
torok.bandika@gmail.com

Pilgrimage across Central Europe

Balatonalmádi-Sümeg
balatonfelvidek.mariaut.hu

What is Way of Mary?
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Út valójában nem kívül, hanem mindenkiben a saját lelkében épül fel.
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A zarándokok az útvonal bejárását zarándok útlevelükben pecsétekkel igazolják, s Passport
az útlevél a zarándokszállások igénybevételére és
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Személyesen: www.zarandokiroda.hu, kegyhelyeken, idegenforgalmi
Where to get it:
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On Internet: (www.mariaut.hu)
A kiállításkor az egyesület adományt kér, mely egyebek mellett az út- és
In person: at Pilgrims’ Points (www.zarandokiroda.hu), at shrines, pilgrim’s
az oklevél költségeire szolgál.
shelters, tourist offices (more info: www.mariaut.hu)
Elismerő, igazoló oklevél
When issued to you a small donation is required to cover the costs of
Legalább 100 km bejárt szakasz esetén az egyesület központja igazoló
the passport and the way.
oklevelet állít ki Ez az útlevélnek vagy elektronikus másolatának (fénykép,
Validation, certificate of completion
szkennelés)
igényelhető.
8200ofVeszprém,
Házgyári
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természetesen a kiállított oklevéllel együtt visszapostázzuk.

Accommodation
Szállás, zarándokfogadás
Details of the pilgrimage’s accommodations
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Accomodations
Felsőörs Roman Catholic Parish accommodation
Capacity: 36 people • Address: Felsőörs, Batthyányi square 3. • Tel: 87-446-812
Fatima Guest House
Nemesvámos 8248, Fészek st. 5. • Tel: 30 / 616-0087
E-mail: iroda@vamosplebania.hu • Website: www.fatimavendeghaz.hu
Patakparti Sports hotel
8272 Szentantalfa, Kút st. Contact: Csaba Kiss
Mobile: + 36 20 956 3199 • Email: csaba.kiss.sztfa@gmail.com
Restaurant: www.zsokafogadoja.hu
Nivegy Valley Youth Hostel
8272 Balatoncsicsó, Fő (Main) Street 1/a
Mobile: + 36-20 / 492-8535 • ifiszallo@balatoncsicso.hu
www.balatoncsicso.hu • www.facebook.com/csicsoifiszallo
Fecskefészek Natural-and the Environmental Learning Center - Gádor Camp
8245 Vászoly, András st. 27.
Phone: + 36-30-548-2628 • E-mail: fecskefeszek1@gmail.com
Monoszló Forest School
Phone: +36 30 9661632 (Károlyi Róbert) +36 87 468167
Website: www.villasilvestris.hu • E-mail: monoszlo@villasilvestris.hu
Lovász Apartments
Tapolca, Tavasz Street 15.• tel .: (20) 340 5067
Krigler Pension Sümeg
8230 Sümeg Báróházi st. • 11. Tel .: 87 / 550-320 • panziokrigler@gmail.com

Mária-kertek

