A helyszín: Velence
Velence, a Velencei-tó és a Velencei-hegység övezte kedves, hangulatos üdülőváros, immár az
ország legújabb és egyben legkisebb egyetemi városa, köszönhetően a Testnevelési Egyetem
2019. májusában átadott Vízisport és Rekreációs Képző Központjának. Már az őskorban
lakhattak a város területén, vannak erre utaló régészeti leletek, mint ahogy a bronz-, kelta és
római korhoz köthetők is. A település első írásos emléke a Velencei Helytörténeti Egyesület
kutatása szerint 1490-re datálódik. Velence kiváló természeti adottságainak és remek földrajzi
elhelyezkedésének köszönhetően a felnőttek és gyermekek körében is egyaránt közkedvelt. Az
itt tartózkodók száma nyári időszakban a többszörösére növekszik, hiszen a „Napfény tava "
mellett igazán kellemesen telik a legforróbb nap is. A tó körül kiépített kerékpárúton a
szomszédos települések könnyen megközelíthetőek, de gyönyörű tavunkat körbe is tekerhetik
a vállalkozó kedvű kirándulók.
Méltán népszerű az ide érkező vendégek körében a közvetlenül a tó partján elhelyezkedő
gyönyörű szálloda és fürdő komplexum, a színvonalas vendéglátóhelyek, az extrém sportokat
kedvelők számára létrehozott vízisípálya, és természetesen a Velencei-tó Kapuja, a Velence
Korzó, amely sétányával, szolgáltatóházával, üzleteivel, valamint tengerpartot idéző,
hangulatos, homokos partjával nyaranta nap mint nap több ezres, az igazán forró hétvégén nem
ritkán tízezres strandoló tömeget vonz a településre.
A Korzó egész évben a helyeiknek remek közösségi tér, mindemellett különböző tematikájú,
közönségvonzó rendezvények helyszíne, ami jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a
város népszerűsége, turisztikai vonzereje is tovább emelkedjék. A télűző Velencei Karnevál, a
báli szezon színes eseményei és a gazdag adventi programok egyaránt remekül példázzák, hogy
nem csak főszezonban, télvíz idején is egyre népszerűbb célpont a tóparti település.
A teljesség igénye nélkül ajánlunk figyelmükbe egyéb, más helyszíneken rendezendő
programokat is, így a Babák Rózsakertjét, a Szent Orbán Borünnepet, vagy éppen a Velence
Város születésnapjához kötődő méltán népszerű augusztusi eseményeket. Nem helyi
szervezésű rendezvény, ám jelentősége okán feltétlenül ki kell emelni az EFOTT eseményeit,
amelyek 2019-ben immár nyolcadik alkalommal kerülnek megrendezésre a tóparti kisvárosban.
A minőségi sportprogramok területén is igen nagy előrelépést könyvelhet el Velence, hiszen
olyan nemzetközileg is jelentős verseny egyik rajthelyszíne 2017 óta, mint a Tour de Hongrie
kerékpáros körverseny. 2019 szeptemberében az evezősvilág közepe is Velence lesz, amikor
majd a Masters világbajnokság mezőnye látogat a Sukoró határában fekvő evezőspályára.
Velencén sétálva a vendég megtekintheti az óvárosi (ófalusi) rész hangulatos kis házait, a szép
templomokat, a műemlék épületeket, s a Bence-hegy népszerű kilátójáról gyönyörködhet a
páratlan velencei-tavi panorámában.

