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Kellemes kikapcsolódást nyújthat Cserszegtomaj Hévíz felőli falurészen fekvő 20 ha-os 
arborétumban jelenleg kb. 200 fajta fenyőt és örökzöldet láthatnak az érdeklődők.

A 20 ha-os arborétum létrehozása Horváth Jenő botanikus, növénynemesítő nevéhez fűződik. 1966-
ban vásárolta ezt a területet azzal a céllal, hogy egy tujákból, fenyőkből álló gyűjteményt hozzon 
létre. Az arborétum gyorsan híressé vált, mert a nemesített állomány egyre több díjat hozott 
tulajdonosának.

1971-ben az Erfurti Világkiállításon az első, a második és a harmadik díjat nyerte. Az arborétumban 
jelenleg kb. 200 fajta fenyőt és örökzöldet láthatnak az érdeklődők. 

Cserszegtomaj
A település Keszthelytől négy, Hévíztől két kilométerre, a Keszthelyi-hegység délnyugati részén 
fekszik. Első írásos említése 1357-ből való, Tomaj név alakban. 19 négyzetkilométerével Európa 
legnagyobb  falujának  számít.  A településre  érkezőket  az  Európában  egyedülálló,  24  méteres 
vörösfenyő  oszlopokból  álló,  32  méter  magas  faszerkezetű  Margit-kilátó  fogadja.
A helység nevezetességei a világon egyedülálló Kútbarlang (amit 1930 - ban fedeztek fel), a Hévíz 
felé eső részen az arborétum és a szabadidőpark. A millennium tiszteletére épült cserszegtomaji 
Várszínház késő tavasztól kora őszig színes programok kavalkádjával várja az érdeklődőt. Híres a 
község  területén  a  panorámás  arborétum  és  természetvédelmi  terület,  ahol  különleges  fákat, 
cserjéket láthatunk. Cserszegtomaj a világhírű cserszegi fűszeres szőlő- és borfajta hazája, mely ma 
is megtalálható a szőlősökben. A nagy múltú, frissen felújított Festetics-pince szeretettel várja az 
idelátogatókat. Aki örömet lel a természetjárásban, ellátogathat a gazdag örökzöld gyűjteménnyel 
rendelkező Arborétumba. A település egyik legszebb tere a 2000-ben épült körforgalmú Európa tér. 
A teret  egy  Szent  István-szobor  díszíti.  A buszmegálló  tartóoszlopai  a  hét  vezért  ábrázolják. 
Cserszegtomaj  két  római katolikus  temploma mellett  az  első,  illetve  a  második világháborúban 
elhunytak emlékműve áll.

Margit kilátó - Biked sor 31. 
A 31  méter  magas  faszerkezetű  kilátóból  nagyszerű 
körpanoráma  nyílik  –  rálátni  a  Keszthelyi-öbölre,  a 
környező  vidékre,  át  a  déli  partra,  és  szép  időben  a 
Bakony  magaslatai  is  feltűnnek.
Szerkezeti  érdekessége,  hogy modern  lift  működik  a 
belsejében,  pedig  a  torony  fából  épült,  nincs 
körbebetonozva a liftakna.
A kilátó  a  település  Hévízhez  közel  eső  végén,  az 
arborétumhoz  közel  áll.  Az  arborétum  létrehozója, 
Horváth Jenő botanikus építtette a feleségének, innen 
kapta a Margit nevet. 
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