
 

Tisztelt Természetjáró! 

 

Szeretném figyelmébe ajánlani a 

Kemenes Vulkánpark Látogatóközpontot és a közvetlenül 
mellette elhelyezkedő Ság hegyet, 

mint kirándulásának leendő úti célját! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kemenesalja szívében, Celldömölk városában található az ország egyetlen vulkanológiai 

látogatóközpontja, a Kemenes Vulkánpark Látogatóközpont. Az épület közvetlenül az 5 és fél millió 

éves bazaltvulkán, a Ság hegy lábánál fekszik, melyet először a nemzetközi és hazai geológusok 

fedeztek fel kutatásaik számára. Ennek apropóján nyílt meg intézményünk 2013. április 22-én, 

stílusosan a Föld napján. Szintén ebben az 

évben nyertük el az Év Ökoturisztikai 

Látványossága elnevezésű díj harmadik 

helyezését. Az épületben közel 1000 m2-

en elhelyezkedő látványos, interaktív 

kiállításanyag közérthető formában 

mutatja be a vulkánok lenyűgöző világát 

minden generáció számára. Az intézmény a modern és a hagyományos múzeum egyfajta keveréke. A 

digitális kiállítási egységeken túl tradicionális infografikák, illetve makettek segítenek megérteni a 

tűzhányók működését. A kiállítást megtekintő csoportokat képzett tárlatvezetők vezetik körbe, akik 

korosztálytól függően adnak útmutatást a hatalmas tudásanyagban való eligazodáshoz. 



 

 

A kiállítás megtekintésén túl a Vulkánház számos szolgáltatást biztosít látogatói számára. Márciustól 
november végéig folyamatosan szervezünk túrákat a Balaton-felvidék legnyugatibb fekvésű 
tanúhegyére, a Ságra. A meghirdetett túraidőpontokon túl előzetes jelentkezés alapján csoportosan 
geológiai és bányász túrán van lehetőség részt venni. A geológiai túra során felfedezzük a nagy erejű 
robbanások és lávaszökőkutas működések nyomait. Betekintést nyerhetünk a vulkáni rétegek 
sokaságába, melyet az 50 évig tartó bányászati tevékenység tett láthatóvá. Másik túránkon a 
meglévő bányaépületek útját követve és idős bányászok elbeszélései alapján ismerkedhetünk meg a 
Sághegyi Bazaltbánya Zrt. történetével. Botanikai túráinkon pedig egyéni útvonal mentén kerül 
bemutatásra a hegyre jellemző növényzet, annak tulajdonságai, esetleges gyógyhatásai. 
 

 

Amennyiben felkeltette érdeklődését a 

Kemenes Vulkánpark Látogatóközpont,  

kérem értesítse kollegáit, ismerőseit, barátait és látogassanak el hozzánk 
együtt. Fedezzék fel a vulkánok izgalmas és rendkívül látványos világát! 

 

Jelentkezzen be:  
06 95 777-402 
karadi.eniko@kemenesvulkanpark.hu 

9500 Celldömölk, Sághegyalja körút. 1. 
www.kemenesvulkanpark.hu 
www.facebook.com/kemenesvulkanpark

 

 

Üdvözlettel: 

                                                                                                       Söptei Eszter 
mb. intézményvezető 
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