
Veszprémnek saját 
személyisége van, ami 
nagyon hamar szembeötlik 
minden látogató számára. 
A város magában hordozza 
az elegancia jegyeit, 
úgy megjelenésében, 
mint pezsgő kulturális 
programjaiban egyaránt. 
Emellett nem fél 
kísérletezni sem.

Újszerű és kreatív 
megoldásaival hirdeti, 
egy ezeréves város is 
lehet a XXI. század 
élményeinek központja. 
Veszprém büszkén viseli a 
„Királynék városa” jelzőt. 
Az elnevezés nem véletlen, 
hiszen államalapító Szent 

Veszprém a Bakony-Balaton  
régió szívében

István király és felesége 
Gizella uralkodásának 
idején kezdődött fénykora, 
ami az évszázadok során 
csak fényesebb lett, ma 
pedig ezek a tradicionális 
értékek keverednek 
a modern kor kreatív 
és közönségcsalogató 
megoldásaival.

A történelmi belváros 
klasszicista és szecessziós 
épületei olyan miliőt 
teremtenek, amelyben 
különleges elegyet alkotnak 
a szakrális látnivalók a 
kortárs képzőművészeti 
kiállításokkal, és a zenei, 
vagy éppen filmművészeti 
fesztiválokkal. A Veszprém-

Balaton 2023 Európa 
Kulturális Fővárosa 
programnak köszönhetően 
ezek az események pedig 
szinte egymást érik, 
immáron nem csak a 
hagyományos főszezonban, 
hanem az év tizenkét 
hónapjában.

A Gizella-napok Veszprém 
történelmiségéből merít, 
az Utcazene Fesztivál 
igazi világzenei kuriózum, 
a VeszprémFest világhírű 
pop-jazz előadókat hoz 
Veszprémbe, az Auer 
Hegedűfesztivál és a 
Veszprémi Régizenei 
Napok pedig a 
komolyzenét helyezik a 

kínálat középpontjába. 
Nem alaptalanul kapta 
meg Veszprém 2019-ben 
az UNESCO-tól a „zene 
városa” címet.

A fesztiválok felhozatalában 
megtalálható a tánc- és 
mozgásművészet is, ami 
többek között a Tánc 
Fesztiválja keretében 
teljesedik ki, de a 
filmművészet témája is, 
utóbbi esetében Veszprém 
tökéletes házigazdája 
a Magyar Mozgókép 
Fesztiválnak. 

A város sokszínű kultúrája 
beférkőzött a gasztronómiai 
felhozatalba is. A vasárnap 

A régió, ahol a jó dolgok szokatlan sűrűsége vár



délelőttöket az Óváros 
téren újjáéledő Óváros piac 
színesíti, a gurmanokat a 
Balaton Wine & Gourmet 
Fesztivál csábítja az ízek 
felfedezésére. A helyi 
vendéglátóhelyek pedig a 
hét mindennapján számos 
kulináris stílusirányzatot 
felsorakoztatnak. 
A VEB2023 EKF 
Utcaképfejlesztési 
pályázatának nyertesei is 
így tesznek – legyen szó 
reggelikről, helyi termelői 

www.veb2023.hu

finomságokról, fagyiról 
vagy borokról, a pezsgő 
belvárosban megtalálhatjuk 
az ízlésünknek 
legmegfelelőbb helyet. 

Veszprém ráadásul két 
történelmi borrégió, a 
Balaton- felvidéki és 
a Nagy-Somlói közt 
terül el, így kivételes 
borokat is kóstolhatunk, 
ha a város valamelyik 
vendéglátóhelyén járunk 
és épp csak egy ugrás 

a Balaton-part, ha 
közvetlenül a „magyar 
tengernél” élnénk át 
gasztronómiai élményeket. 

Veszprém egyszerre nyit 
kaput a Balaton és a 
Bakony felé. Vadregényes 
tájakat, erdőket és 
vízpartot köt össze, egy 
olyan központi helyszín 
a régió életében, ahol 
jó lenni és ahonnan jó 
elindulni felfedezni a 
környéket. A város és 

térségének páratlan 
értékei és lehetőségei a 
Veszprém-Balaton 2023 
Európa Kulturális Fővárosa 
programban kerülnek 
méltó kinyilatkoztatásra, 
szövetségben a környező, 
közel 120 településsel 
- annak érdekében, 
hogy belföldről és egész 
Európából érkezve minél 
többen megismerhessék 
ezt a nem mindennapi tájat 
és annak egyedi kulturális 
és természeti örökségét. 


