A Kalapos hídnál keressétek a Digitális Vándor tábláját!
Olvassátok be a QR kódot, vagy töltsétek le már előre otthon vagy bisztrónkban a Digitális Vándor alkalmazást a telefonotokra, és máris indulhat a felfedezés!
www.hazaiprovence.hu

www.84bisztro.hu

I rány a „kapolcsi bazaltorgonák”,
azaz a KI RÁLYKŐ KI LÁT ÓPONT !

Rövid sétánk elvezet Kapolcs környékének több nevezetes látnivalójához, ám eközben nem mindennapi kalandot tartogat. A megadott
utat követve egy varázslattal teli mesébe csöppenünk. Feledésbe merült régi történetek, helyi legendák elevenednek meg az úton.

Mese a molnárlegényről, aki varázslatos kincsre lelt
A Hazai Provence-tól és a 84 Bisztrótól kb. 2 órás
könnyű túra keretében meg járhatjátok a Királykőt,
ahol Attila hun vezér földvára is állt egykor. Útközben
gyönyörködhettek a „kapolcsi bazaltorgonákban”, és
valóságos kőtengeren át vezet majd az utatok.

#START

– ez az „e-túra” neve, ezt indítsátok el, és máris indulhattok a Tabán felé, hogy
meghódítsátok a Királykőt! Útközben az alkalmazás remek találós kérdésekkel és egy komplett mesével fogja szórakoztatni a kicsiket-nagyokat
egyaránt, miközben pontosan mutatja az utat a következő állomásig.

#CÉL
Az erdőbe beérve feltűnhet a rengeteg kő és szikla az aljnövényzetben.
Ezek a valaha itt hullámzó Pannon-tenger maradványai – csak óvatosan! Mindig előre, mindig felfelé, a Digitális Vándor alkalmazás mutatni
fogja az utat. Elhaladtok a bazaltorgonák mellett, majd felérve a Királykőre csodás kilátás tárul majd elétek a falura és a környék valaha
volt vulkánjaira: a Bondoróra és a Kab-hegyre. Itt fent, a csúcson állt
valaha Attila hun király egykori földvára, melynek maradványai még
ma is jól kivehetők.

K I R Á LY K Ő
Gyertek Kapolcsra, a 84Bisztró és a Hazai Provence birtokára,
Kossuth u. 84. szám alatt.
Felkészülve a túrára – az időjárás függvényében – vegyetek magatokhoz nálunk egy forró teát vagy egy hideg házi szörpöt, és
már indulhattok is!

Feltétlenül készítsetek egy-két szelfit a Királykő kilátóponton, háttérben a csodás tájjal.
Megköszönjük, ha elkülditek a fotókat nekünk emailben,
az info@hazaiprovence.hu email címünkre, hogy láthassuk, és esetlegesen a marketinganyagainkban másoknak is megmutathassuk a mosolygó arcokat és a csodás kilátást.
Az élményekkel teli, remek nap után bisztrónkban
szezononként megújuló étlappal és a környék
legjobb fogásaival várunk Titeket.

A kapunkon gyalogosan kilépve jobbra, a falu irányába induljatok el
(Tapolca felé a 77-es úton). Menjetek egyészen a Tűzoltószertárig, mely
az út másik oldalán lesz, ott át is kell menni.
A Tűzoltószertár mellett elsétálva, haladjatok az aszfaltos úton, egészen a Kalapos hídig. A híd a mellette álló, kék spalettás kis házikóról
kapta a nevét, ahol egykor a kapolcsi kalapkészítő mester lakott.

Ne hagyd otthon Kajla útleveledet, mert bisztrónk Kajla pecsételő pont is,
így pecsétgyűjteményed újabb emlékkel gazdagodhat.

A túrát 4-5 évnél idősebb gyerekekkel is ajánljuk, babakocsival azonban nem járható. Időseknek fizikumukhoz mérten
ajánlott, erdőben felfelé kell gyalogolni a kilátóponthoz. A túra időtartama kényelmes tempóban kb. 2 óra, hossza kb. 2 km.

