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Aktív pihenés Budapesten

1. séta / Erste Spazierweg
Budai Vár
A Budai Vár elnevezés alatt a
budapestiek nem csak egy várra
vagy a Királyi Palotára
gondolnak, hanem az azt
körülölelő történelmi
városnegyedre is, amely sok
látnivalóval várja az ide látogatót.
Kellemes tavaszi napon nagyon
sokan invitálják barátaikat egy
sétára azzal, hogy “menjünk fel a
Várba", ami nem jelent mást, mint
hogy tegyünk egy kellemes sétát a
Várnegyedben.
A legizgalmasabb Siklóval
érkezni ide.

Budapest by night

foto: Barnabás Tóth

Sikló

Budaer Burg
Unter der Benennung Budaer
Burg denken die Budapester nicht
nur an die Burg und den
Königspalast, sondern an das
ganze historische Burgviertel, das
die Besucher mit vielen
Sehenswürdigkeiten verwöhnt.
An einem angenehmen
Frühlingstag laden viele ihre
Freunde zu einem Spaziergang ins
Burgviertel ein.
Am interessantesten ist es, mit der
Standseilbahn zu fahren.
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(Clark Adam tér - Budai Vár)
1870-ben nyílt meg, és ma is
korhű állomások között, korhű
kocsikkal közlekedik.

Királyi Palota
A Várhegy déli részét a Királyi
Palota foglalja el. A híres
középkori palotát a török elleni
harcokban rombolták le,
látszólag csak az erődfalakat
hagyva meg mementóul. A
területet a kialakuló új szintig
feltöltötték, és a ma látható
impozáns barokk palotát
építették rá, amelyet Mária
Terézia kezdett el építtetni, majd
a XIX. században a magyarok
kezdeményezésére bővítettek
mai formájára.

Standseilbahn
(Clark Adam tér-Budaer Burg)
Die 1870 eröffnete Bahn fährt mit
zeitgetreuen Wagen zwischen den
zeitgetreuen Stationen.

Königliche Burg
Auf dem südlichen Teil des Burgberges
erhebt sich die ehemalige königliche
Burg. Der berühmte mittelalterliche
Palast wurde während den Kämpfen
gegen die Türken vernichtet, als
Memento hinterließen sie nur die
Festungsmauern. Das Gebiet wurde
bis zur neuen Ebene aufgefüllt und
darauf entstand der auch heute
sichtbare imposante Barockpalast,
dessen Bau Maria Theresia
veranlaßte. Später wurde er auf
Initiative der Ungarn im 19.
Jahrhundert erweitert.

Aktivurlaub in Budapest

Szent-háromság tér
A tér a Várnegyed mai központja. Itt áll
a monumentális, barokk Szentháromság
szobor, a diszkréten visszafogott régi
budai városháza és a híres Mátyás
templom is. Errefelé sűrűsödnek a
legjobb éttermek, boltok.

Halászbástya
A Mátyás-templom megszépítése után, a
középkori halpiac helyén épült meg
1905-ben. Védelmi célokat soha nem
szolgált, kilátóterasznak viszont kiváló.
Az esténként kivilágított bástyasor
szemből, a pesti Duna-partról festői
látványt nyújt. E városképet nem
véletlenül vette fel az UNESCO 1988ban a Világörökség listájára.

Mátyás Templom
Nevét legfőbb mecénásáról, Mátyás
királyról kapta, aki kétszer is nősült itt. A
templom szinte egyidős a Királyi
Palotával, amely több koronázás
színhelye volt. Minden király és korszak
változtatott, szépített rajta a török
uralomig, akik 1541-ben elfoglalták
Budát, és dzsámivá alakították a
templomot, amelynek freskóit
lemeszelték. Falfestményei a szokásos
bibliai jelenetek mellett a magyar
történelem legfontosabb jeleneteit
örökítik meg. Kitűnő akusztikájának
köszönhetően gyakran ad helyet
hangversenyeknek.
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Szentháromság Platz
Der Platz ist heute das Zentrum des Burgviertels.
Hier steht die monumentale barocke
Dreifaltigkeitsstatue, das diskrete Gebäude des
einstigen Budaer Rathauses und die berühmte
Matthiaskirche. Hier befinden sich die meisten
guten Restaurants und Geschäfte.

Fischerbastei
Sie wurde 1905 in der Nähe des mittelalterlichen
Fischmarktes fertiggestellt, daher bekam sie
ihren Namen. Die abends schön beleuchtete
Bastei bietet vom gegenüberliegenden Donauufer
einen malerischen Anblick. Diese Stadtansicht
hat die UNESCO im Jahre 1988
zum Teil des Welterbes erklärt.

Matthiaskirche
Sie erhielt ihren Namen nach ihrem
bedeutendsten Mäzen, König Matthias, der hier
sogar zweimal getraut wurde. Die Kirche, die zu
den Wahrzeichen des heutigen Budapest gehört,
wurde zur Zeit des Baus des Königspalastes
errichtet und war Ort mehrerer Krönungen.
Jeder König und jede Periode ließ sie ändern
und verschönern. Als die Türken 1541 Buda
eroberten, verwandelten sie die Kirche in eine
Moschee und ließen die Fresken unter einer
Kalkschicht verschwinden. Auf den
Wandgemälden sind nicht nur die biblischen
Szenen zu sehen, sondern auch die wichtigsten
Ereignisse der ungarischen Geschichte sind hier
verewigt. Wegen der ausgezeichneten Akustik
finden hier oft hervorragende Konzerte statt.

Aktivurlaub in Budapest

Margitsziget
Budapest legszebb parkja a
Margitsziget, amely a Duna
közepén a Margit és Árpád híd
között fekszik.
Eredetileg három
különálló sziget volt itt,
a Fürdő-, a Festő- és a
Nyulak szigete.
Ezeket vették körül
közös betonozott
parttal a XIX.
századi
folyószabályozások
idején, kialakítva, a
sziget mai 2,5
kilométer hosszú
méretét.
Nevét IV. Béla király
lányáról, Margitról
kapta, aki a tatárjárás
után hálából egy
margitszigeti kolostorba
vonult.
Ma a csaknem 100 hektáros
parkban az autóforgalom
kizárásával biztosítják a
nyugalmat. A park gyönyörű és
nagyon változatos. Százesztendős
gesztenyefákkal szegélyezett
fasorok, angol-, japán- és francia
kertrészletek váltják egymást.
Kolostorok fennmaradt romjai,
régi víztorony és különféle sportpályák színezik a kínálatot. Itt van
a város legnagyobb szabadtéri
strandja, a Palatínus, és a legszebb
szabadtéri színpad.
A sziget északi végén álló
szállodák fürdő és gyógyrészlege a
szigeten található termálkutak
vizét hasznosítják nemzetközi hírű
színvonalon különböző
mozgásszervi betegségek
kezelésére.
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Margareteninsel
Budapests schönste Parkanlage, die
Margareteninsel, liegt inmitten
der Donau zwischen der
Margareten - und der
Árpád -Brücke.
Ursprünglich waren es
drei separate Inseln,
die sog. Badeinsel,
die Malerinsel und
die Insel der Hasen.
Zur Zeit der
Flussregulierung im
19. Jh. wurden
diese mit einem
gemeinsamen
betonierten Ufer
umgeben. So
entstand die heutige,
2,5 km lange Insel.
Den Namen erhielt sie
von der Tochter des
Königs Béla IV., die nach
dem Mongoleneinfall aus
Dank in ein Kloster der Insel
einzog.
Der fast 100 ha große Park ist für den
Autoverkehr gesperrt, somit wird die Ruhe
gesichert. Der Park ist wunderschön und
abwechslungsreich. Alleen mit hundertjährigen
Bäumen, englische, japanische und französische
Gärten wechseln einander.
Ruinen der Klöster, ein alter Wasserturm und
verschiedene Sportplätze bereichern das
Angebot. Das größte Freibad der Stadt,
Palatínus und die schönste Freilichtbühne
befinden sich hier.
Am Nordende der Insel erhebt sich das
altehrwürdige Grand Hotel Margitsziget,
daneben das modernere Thermal Hotel
Margitsziget, dessen Bad- und Heilabteilung das
Wasser der Heilbrunnen der Insel zur
Behandlung von Krankheiten der
Bewegungsorgane benutzt. Die Heilkuren sind
von internationalem Niveau.
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2. séta / Zweite Spazierweg
Váci utca
Ez az utca lett először sétáló utca Budapesten, de
már előtte is a város legfontosabb bevásárló része
volt. Az épületek XIX-XX. századiak, pedig az
utca maga már a XVIII. században kivált a többi
közül.

Vörösmarty tér
A Belváros bizonyosan a Vörösmarty téren
kezdődik. Innen indul a Váci utca, a városrész
főutcája és a térre nyílik a város két
legforgalmasabb kávéháza: a patinás Gerbeaud és
a divatos Art Café. Ez a tér mindig eleven.

Parlament
A századfordulón épült meg és azonnal Budapest
és a Dunai panoráma egyik meghatározó elemévé
és legkedveltebb szimbólumává vált. A Parlament
belső terei és díszítése mindenképpen megér egy
látogatást.
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3. séta / Dritte Spazierweg
Váci Straße

Diese Straße wurde in Budapest
zuerst zur Fußgängerzone erklärt,
doch war sie auch früher die
wichtigste Einkaufsstraße der
Stadt. Die Gebäude stammen aus
dem 19.-20. Jh., obwohl sich die
Straße bereits im 18. Jh.
separierte. Sie wurde das
Geschäftszentrum, dann das Korso
des Pester Stadtteils. Als im Kreis
der “höheren Klassen" der
Spaziergang zur Mittagszeit oder
abends immer mehr in Mode kann,
stiegen die Preise der Geschäfte,
so daß es sich allmählich nur die
Wohlhabendsten leisten konnten,
hier ein Geschäft zu haben.
Seitdem hat sich die Situation
kaum geändert: die teuersten
Geschäfte sind hier zu finden.

Vörösmarty Platz
Die Innenstadt beginnt sozusagen
auf dem Vörösmarty tér. Hier
beginnt die Váci utca, die
Hauptstraße des Stadtteils und
hier befinden sich die
meistbesuchten Cafés der Stadt:
das altehrwürdige Gerbeaud und
das modische Art Café. Dieser
Platz ist immer voll.

Parlament
(V. Kossuth Lajos tér 1-3.)
Das um die Jahrhundertwende
errichtete eklektische Gebäude ist
zu einem Wahrzeichen von
Budapest und einem
bestimmenden Element des
Donaupanoramas geworden. Die
Innenräume und Verzierungen des
Parlaments sind einen Besuch
wert.

Szent István
Bazilika
60 év alatt építették fel a
Bazilikát, amely két
művészeti korszakot klasszicizmust és eklektikát is felölel. A templom
belsejében kivételes
műalkotások idézik a névadó
Szent Istvánt, a magyar állam
és egyház-alapító királyát.
Az impozáns kupola
uralkodik az épületen,
melynek peremére érdemes
felmenni. A Budapesten
egyedülálló, 360 fokos
körpanorámában 65 méter

Operaház

(V. Szent István tér)

St.-StephansBasilika
Die Basilika wurde in 60
Jahren fertiggestellt, diese Zeit
umfaßt gleich zwei
Kunstepochen
- den Klassizismus und die
Eklektik. In der Basilika
erinnern besondere Werke an
den Namensgeber, St. Stephan,
den Gründer des ungarischen
Staates und der Kirche. Das
Gebäude wird von einer
imposanten Kuppel gekrönt.
Es lohnt sich, aus 65 Meter
Höhe das einzigartige
Rundpanorama von 360 Grad
zu besichtigen.

Staatsoper

Budapest a világ egyik legszebb
Budapest kann sich der schönsten Oper der
operaWelt rühmen. Diese besondere Leistung der
házával büszkélkedhet. Bizonyára az
Architekten jener Zeit wurde nach
épületsor és a korszak egyik
neunjährigem Bau 1884 eröffnet.
csúcsteljesítménye, kilenc évi
Der Palast im Stil der Neomunka után, 1884-ben
renaissance wurde von
tartották meg az Operaház
einem der hervorragendnyitóelőadását. A kor
sten Architekten seiner
egyik legkiválóbb
Zeit, von Miklós Ybl
építésze, Ybl Miklós
erbaut und große
által alkotott palota
ungarische Meister
lépcsőházát és
der Epoche -Bertalan
nézőterét a kor
Székely, Mór Than,
legnagyobb magyar
Károly Lotz - haben die
festőinek Székely
Wandgemälde in der
Bertalan, Than Mór, Lotz
Treppenhalle und
Károly freskói díszítik.
Zuschauerraum gemalt.
Első igazgatója Erkel
Der erste Direktor war
Andrássy út 22.
Ferenc volt, de éveken át
Ferenc Erkel, aber auch
igazgatta Gustav Mahler, és saját
Gustav Mahler wirkte hier als
operájának bemutatóját kétszer is
Intendant, und Puccini hat sogar zweimal die
rendezte itt Puccini. Az épületet nem
Premiere seiner Opern hier inszeniert. Das
operarajongóknak is élmény
Gebäude selbst zu besichtigen ist auch dann
megtekinteni.
ein Erlebnis, wenn man kein Opernfan ist.
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Városliget
A Hősök tere mögött
helyezkedik el a város
legnagyobb parkja. A
parkban van a Budapesti
Állatkert, a Fővárosi
Nagycirkusz a
Vidámpark, a
Vajdahunyad vára, egy
csónakázó tó és a
Széchenyi fürdő.

Stadtwäldchen
Geht man durch die geöffnete Halbkreis-kolonnade
des Heldenplatzes befindet man sich schon im
Stadtwäldchen, dem größten Park von Budapest.
Jahrhundert zu einer öffentlichen Parkanlage
erklärt, in der in späteren Jahren der Tierpark der
Stadt, der Hauptstädtische Zirkus, der
Vergnügungspark und das Széchenyi-Bad, Burg
Vajdahunyad.

Heldenplatz
Hősök tere

foto: Attila Tábi

Az arisztokrata villákkal
szegélyezett, festői
Andrássy út végén a
Hősök terére érkezünk. A
város e monumentális
főtere 1896-ban épült a
Honfoglalás ezredik
évének tiszteleté-re az
alatta futó kisföld-alattival
egy időben, mely a
kontinens első metrója. A
tér két oldalán műemlék
grandiózus félköre két
oldalán található a
Szépművészeti Múzeum
és a Műcsarnok, előtte
pedig a hét vezér és
Gábriel arkangyalt
megjelenítő Milleneumi
Emlékmű és az Ismeretlen
Katona sírja.

Über die von prachtvollen Villen ehemaliger
ungarischer Aristokraten geprägte Andrássy
Straße erreichen wir den Heldenplatz.
Um dorthin zu gelangen, kann man
auch die Fahrt mit der Unter-pflasterbahn wählen, die direkt unter dieser
Prachtstraße verkehrt und als erste
U-Bahn auf dem europäischen
Kontinent im Jahre 1896 in Betrieb
genommen wurde. Im selben Jahr
begingen die Ungarn das 1000jährige Jubiläum der Landnahme
und aus diesem Anlass wurde auch
der Heldenplatz angelegt. Die Mitte
des Platzes ziert die
Millenniumssäule, auf dem Sockel
der Säule sind die sieben
landnehmenden Stammenfürsten
dargestellt und in den
Halbkreiskolonnaden hinter der
Säule wird an die bedeutendsten
ungarischen Könige und
Persönlichkeiten der tausendjährigen Geschichte erinnert.
Vor der Säule finden wir den
sogenannten "Heldenstein", das
Grabmal des Unbekannten
Soldaten.
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Reuma/Rheuma

Budapest

Agárdi Gyógy- és Élményfürdő
Balfi Gyógyfürdő
Bogácsi Termálfürdő
Dagály Gyógyfürdő
Gellért Gyógyfürdő
Király Gyógyfürdő
Lukács Gyógyfürdő és Uszoda
Rác Fürdő
Rudas Gyógyfürdő
Széchenyi Gyógyfürdő
Büki Gyógyfürdő
Celldömölk Vulkán Gyógy- és Élményfürdő
Cserkeszőlő Gyógy- és Strandfürdő
Debreceni Aquaticum
Dombóvár-Gunaras Termálfürdő
Egri Török Fürdő
Egerszalóki Gyógy- és Wellnessfürdő
Gyomaendrődi Ligetfürdő
Gyulai Várfürdő
Hajdúböszörmény Bocskai Gyógyfürdő
Hajdúnánási Gyógyfürdő
Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő
Harkányi Gyógyfürdő
Hegykő SÁRA Termál
Hévízi Gyógyfürdő
Igal
Kaposvári Virágfürdő
Kapuvár Flóra Gyógyfürdő
Kecskeméti Fürdő
Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő
Kiskunmajsa Jonathermal Fürdő
Kisújszállás Kumánia Gyógy- és Strandfürdő
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Kádfürdő
Wannenbad
Súlyfürdő
Gewichtbaden

Szakorvos/Facharzt

x
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Bechterew-kór

Légzőszerv
Atmungsorgan
Nőgyógyászat
Gynäkologie
Bőrbetegség
Hautkrankheit

Szív- és érrendszer
Herz- und Adersystem

Anyagcsere
Stoffwechsel

Köszvény/Giht

Ideggyógyászat
Nervenheilkunde
x
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Szolgáltatások / Lieferung
Gyógytorna
Heilgymnastik
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Heilwirkung

Szauna/Sauna
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Gerinc/Wirbelsäule
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Csontrendszer
Knochensystem
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x
x

Izület/Gelenk
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Mozgásszerv
Bewegungsorgan

Termál/Thermal
x
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Gyógyhatás

Uszoda/Schwimm

Komáromi Gyógyfürdő
Lenti Városi Gyógyfürdő
Makói Gyógyfürdő
Mezőkövesdi Zsóry Gyógyfürdő
Miskolc-Tapolcai Barlangfürdő
Mosonmagyaróvár Flexum Termálfürdő
Nagyatád
Nagykátai Gyógy- és Strandfürdő
Nyírbátor Sárkány Fürdő
Nyíregyháza-Sóstó Gyógyfürdő
Pápa Várkert Fürdő
Püspökladányi Gyógyfürdő
Rukkel-tó Vízipark
Sárospatak Végardó Fürdő
Sárvári Termálfürdő
Siófok Galerius Fürdő
Szegedi Gyógyfürdő
St.Gotthárd Spa and Wellness
Szigetvár Gyógyfürdő
Szentesi Gyógyfürdő
Székesfehérvár Árpád Fürdő
Szolnoki Tiszaligeti Termálfürdő
Szombathelyi Termálfürdő
Tamási Termálfürdő
Tatabánya Gyémánt Fürdő
Tatai Fényes Fürdő
Tiszafüredi Termálfürdő
Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő
Vásárosnamény Szilva Termál és Wellness
Zalaegerszeg Termálfürdő
Zalakarosi Gránit Gyógyfürdő
Zalaszentgrót Szent Grót Fürdő
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Budapest – fürdőváros

Egészség-turizmus Budapesten
Gesundheitsturismus in Budapest
A magyar főváros gazdagsága
gyógyvizekben
világviszonylatban is
egyedülálló. A budai oldal
hőforrásait már a kelták, illetve
a rómaiak is használták. A város
területén fakadó 21-76 °C-os
természetes forrásból és fúrt
kutakból (összesen 118 db.)
naponta 30,000 köbméter
termálvíz tör a felszínre. 1934ben kapta Budapest, mint a
világ legtöbb gyógyítótermálvíz kútjával rendelkező
fővárosa, a “Fürdőváros" címet.

Széchenyi
Gyógyfürdő és
Uszoda
(XIV. Állatkerti krt. 11.)
Európa egyik legnagyobb
fürdőkomplexuma. Pest első
gyógyfürdője, létét a
Zsigmondy Vilmos által 1879ben fúrt kútnak köszönheti. A
jelenlegi fürdőépület 1913ban készült el. 1927-ben épült
fel az uszoda, amely az 1960as évekig csak májustól
szeptemberig tartott nyitva,
téliesítésére 1963-ban került
sor. Azóta egész évben
fogadja a vendégeket.
Ugyancsak 1927-ben létesült a
két "népfürdő-osztály",
amelyek helyén ma a társas
fürdőosztály és a komplex
fizioterápiás osztály (nappali
kórház) található.

Die ungarische Hauptstadt ist auch im Weltmaßstab
einzigartig reich an Thermalwasser. Die warmen
Quellen der Budaer Seite nutzten bereits die Kelten
bzw. die Römer. Täglich sprudelt auf dem Gebiet der
Stadt aus den natürlichen Quellen und den
Bohrbrunnen (insgesamt 118) 30.000 Kubikmeter 2176 ° C warmes Thermalwasser hervor. Die meisten
sind Karstgewässer, vom lauwarmen Karstwasser bis
zum Thermalwasser. 1934 erhielt Budapest, als die
Hauptstadt mit den meisten Heil- und
Thermalwasser-Brunnen, den Titel “Bäderstadt“.

Széchenyi Heil- und
Schwimmbad
Einer der größten Badekomplexe Europas. Pest hat
sein erstes Heilbad Zsigmondy Vilmos zu verdanken,
der 1879 die Brunnen bohrte. Das heutige
Badgebäude wurde 1913 erbaut und 1927 enstand
das Schwimmbad, das in den sechziger Jahren nur
von Mai bis September geöffnet war. Durch den
Umbau 1963 steht es den Gästen auch im Winter zur
Verfügung. Ebenfalls 1927 enstanden die 2
"Volksbäder" auf deren Platz sich heute die
Gemeinschaftsbadeabteilung sowie der
physiotherapeutische Komplex (Tagesklinik)
befinden.
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Budapest – die Bäderstadt

Gellért Gyógyfürdő és Uszoda
(Budapest, XI. Szent Gellért tér 1.)
A mai fürdő- és szállóépület Szt. Gellért Gyógyfürdő
és Szálló néven 1918-ban épült, átadására
szeptember 26-án került sor. 1927-ben épült fel a
hullámfürdő, 1934-ben a pezsgőfürdő.
A fürdő a hazánkba látogató külföldi
vendégek legkedveltebb fürdőhelye.
A gyógyfürdőben szinte valamennyi
gyógyszolgáltatás igénybe vehető,
komplex fizioterápiás osztállyal
(nappali kórház), fizikoterápiás
részleggel, inhalatóriummal is
rendelkezik. A pezsgő- és
hullámfürdő mellett igen
közkedvelt a női és
naturista társas tetőnapozó.
A Gellért Szálló
vendégei is
rendszeresen igénybe
veszik a fürdő
szolgáltatásait. Éjszakai
fürdőzés a nyár
folyamán pénteken és
szombaton éjfélig
élvezhető a nyitott
medencében.

Gellért Heil- und
Schwimmbad

Im Jahre 1918 wurde das
Szent Gellért Heilbad und
Hotel-gebäude erbaut und
am 26. September
übergeben. 1927 wurde
das Wellenbad und 1934
das Sprudelbad errichtet.
Das Bad ist weltweit
bekannt und ist der
meistbesuchte Badeort
Ungarns. Im Heilbad
können viele
Heildienstleistungen in
Anspruch genommen
werden.
Es sind eine komplette
Physioherapieabteilung
(Tagesklinik), eine
Physikotherapieabteilung
sowie ein Inhalatorium vorhanden.
Neben dem Sprudel- und Wellenbad
befindet sich eine Damen- und FKKSonnenterrasse, die von April bis
September geöffnet ist. Die Gäste des
Gellért Hotels nehmen die
Dienstleistungen regelmäßig in Anspruch.
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Rudas
Gyógyfürdő

Király Gyógyfürdő

Király Heilbad

(I. Döbrentei tér 9.)
A fürdő az 1550-es évek
elején épült. A 10 m-es
átmérőjű kupola alatt,
amelyet nyolc oszlop tart,
nyolcszögletű medence
foglal helyet. Körülötte
dongaboltozatos folyosó
húzódik. Ez a rész
jelentéktelen változtatásokkal ma is fennáll,
magját alkotja a
termálfürdőnek.
A kizárólag férfiak részére
üzemelő termálfürdő szinte
valamennyi korosztály
körében kedvelt.

Rudas
Heilbad
Das Bad entstand um 1550.
Unter der Kuppel, mit 10 m
Durchmesser, die von 9
Säulen getragen wird wurde
das achteckige Becken
angelegt umgeben von
einem spitzbogigen Flur.
Dieser Teil ist heute noch
fast im Originalzustand
und bildet den Kern des
Thermalbades.
Das Thermalbad, das
ausschließlich von Herren
in Anspruch genommen
werden kann, ist sehr
beliebt.

(II. Fő u. 82-86.)
A fürdő építését
Arszlán budai pasa
kezdte meg 1565ben Buda
visszafoglalás
át követően,
1796-ban
építették át
a mai
formájára.
Vízellátását a
Lukács
Gyógyfürdő
kútjai
biztosítják.
A gyógyfürdő
orvosi
szakszolgáltatásokkal, váltott férfi- és nőinapokkal üzemel.
Vízösszetétel: Nátriumot is tartalmazó
kálcium- magnéziumhidrogénkarbonátos és szulfátos hévíz,
melynek fluridion tartalma is jelentős.

Lukács Gyógyfürdő és
Uszoda (II. Frankel Leó út 25.)
Budapest egyik leghatásosabb gyógyvize
megújult környezettel várja 2012
októberétől. A gyógyfürdő oldalfalán
hálatáblák tanúskodnak arról, hogy a világ
különböző tájairól érkezők közül hányan
köszönhették gyógyulásukat a fürdő és az
ivócsarnok gyógyvizének.

Mit der türkischen Herrschaft auf
der Budaer Burg begann die
Geschichte der Bäder.
Es ist anzunehmen,
daß der budaer
Pasche Arszlán
1565 mit dem
Bau des
Bades
innerhalb
der Stadtmauern
begann,
um auf
geschütztem
Gebiet,
auch
während der
Besatzung die
Benutzung
eines Bades zu
ermöglichen. Den
Namen bekam das Bad
1796 von der Familie
König, in dessen Besitz es war.
Ein seltenes Rekvilik aus der Türkenzeit
ist der heute unter Denkmalsschutz stehende
Badepalast in seiner originalen Schönheit.
Die Wasserversorgung geschieht über eine
Fernleitung vom Lukács Heilbad aus.

Lukács Heil- und
Schwimmbad
Ein von den besten Heilwasser in
Budapest – ab Oktober 2012 erneuertes
Gesicht. Wellness und Erfrischung!
Die Dankestafeln an den Wänden des
Heilbades bezeugen wie viele Gäste aus
der ganzen Welt das Bad besuchten und
wie viele geheilt wurden.
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1. útvonal / Erste Route
Dunakanyar/Donauknie, Esztergom, Zsámbék, Győr, Komárom,
Kapuvár, Sopron, Kőszeg, Sárvár, Bükfürdő, Pápa, Zirc

Dunakanyar
Visegrád-Esztergom magasságában a Duna éles kanyarral Budapest felé veszi útját,
s a hegyek között kanyarogva tör utat magának. Ez a festői táj leginkább hajóról
élvezetes, mely minden kora reggel a Vigadó térről indul. Bár a városok - autóval a
11-es úton -, az Árpád-híd budai hídfőjétől busszal, Szentendréig a Batthyányi téri
hévvel, valamint vonattal is megközelíthetőek, ajánljuk a vízi utat, mely igaz,
lassúbb, de felejthetetlen élményt nyújt. A hajó minden városnál megáll.

Donauknie
In der Höhe von Visegrád/Esztergom bricht sich die Donau in einer gewaltigen
Kurve ihren Weg durchs angrenzende Gebirge, um dann friedlich nach Süden in
Richtung Budapest weiter zu fließen. Diese malerische Landschaft lässt sich am
besten auf einem der Ausflugsdampfer genießen, die jeden Morgen vom Budapester
Vigadó-Platz (Vigadó tér) ablegen. Zwar ist er wesentlich langsamer, aber er bietet
Ihnen den unvergesslichen Eindruck der Donaulandschaft.

Esztergom
Esztergom a magyar
uralkodók koronzási
székhelye: itt épült az első
királyi vár, s itt székel a
magyar katolikus egyház
feje. Fontosságát ma is az
ország legnagyobb
Bazilikája fémjelzi.
A fürdő az első király,
Szent István nevét őrzi,
2001-ben építették újjá a
történelmi
városközpontban.
A medencéket tápláló 27
fokos
víz gyógyító hatása
Szentendre
már a középkortól ismert.

Bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts war Esztergom die
Hauptstadt des Landes und kurze Zeit auch die
Krönungsstätte ungarischer Könige. Hier wurde die erste
königliche Burg gebaut, und noch heute ist die Stadt der
Sitz des Oberhauptes der katholischen Kirche von Ungarn.
Hier erhebt sich die größte katholische Kirche des Landes,
der Dom Maria Himmelfahrt.
Das Bad von
Esztergom bewahrt
den Namen des ersten
ungarischen Königs,
des Heiligen Stephan.
Die heilende Wirkung
seines 27°C warmen
Wassers war schon
im Mittelalter
bekannt.

28

Aktív pihenés Magyarországon – 1. útvonal

Aktivurlaub in Ungarn – Erste Route

29

1. útvonal – Erste Route

31

Komárom
20000 lakosú város a Duna partján, északi fele Szlovákiához tartozik. Nyugati része a
természeti szépségekben gazdag Koppánymonostor, keleti oldala pedig a római
emlékeiről ismert Szőny. A város kiemelkedő nevezetességei az erődrendszer itt látható
tagjai: a Monostori- és a Csillagerőd, valamint az Igmándi-erőd. A város strandfürdője
gyógyhatású termálvízzel várja a látogatókat.

Stadt mit 20000 Einwohnern am
Donauufer. Der nördliche Stadtteil
gehört heute zur Slowakei. Der
westliche Teil, Koppánymonostor, ist
riech an Naturschönheiten, während
der Ostteil Szőny von Römischen
Funden bekannt ist. Herausragende
Sehenswürdigkeiten sind die hier
liegenden Teile des Festungssystems
Monostori-, Csillag- sowie Igmándierőd. Das Thermalstandbad der Stadt
erwartet die Besucher mit
Heilwasser.
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Sopron

Mintegy 53000
lélekszámú város a Fertőtó és a Soproni-hegység
között az Ikva-patak
partján. Hazánk egyik
legjelentősebb üdülő- és
idegenforgalmi városa. A
számos középkori
templom és az oromfalas,
tágas belső udvarral
rendelkező középkori
eredetű házak, a keskeny
utcák ma is meghatározzák a belváros képét. A
gótika kedvelői XIII. és
XIV századi lakóházakban
és templomokban
gyönyörködhetnek.
A híres soproni bort, a
kékfrankost
mindenképpen érdemes
megkóstolni.

Sárvár
Legfontosabb látnivalók: a
Nádasdy-vár, az arborétum, a
klasszicista evangélikus és a
barokk katolikus templom. A
parkerdő és a Csónakázó-tó
mellett a Városi Gyógyfürdő
nyújt alkalmat az egészséges
időtöltésre. A város mélyebb
rétegei gazdag vízkészletet
rejtenek, több mélyfúrásból
pedig hévíz tört fel.

Bükfürdő
A büki gyógyvíz 1282 méteres
mélységből 55 fokos hőmérséklettel tör a felszínre. A kalciummagnézium- hidrogénkarbonátos
termálvizek közé tartozik, így
kiválóan alkalmas csaknem
valamennyi mozgásszervi
betegség kezelésére.

Stadt mit 53000 Einwohnern
zwischen dem Neusiedler See
und dem Soproner Gebirge
am Bach Ikva. Sopron ist eine
der bedeutendsten Erholungsund Fremdenverkehrsorte
unseres Landes. Das Bild der
Innenstadt wird sogar heute
von zahlreichen
mittelalterlichen Kirchen und
Häusern mittelalterlichen
Ursprungs mit Giebelwänden
und breiten Innenhöfen
geprägt. Liebhaber der Gotik
können sich an Wohnhäusern
und Kirchen aus dem 13.
und14. Jh. erfreuen.
Eine Kostprobe des
Blaufränkischen , des
berühmten Rotweins von
Sopron, lohnt sich in jedem
Fall.

Wichtigste Sehenswürdigkeiten:
die Nádasdy-Burg, das
Arboretum, die klassizistische,
evangelische und die barocke,
katholische Kirche. Außer dem
Parkwald und dem Ruderteich
bietet das städtische Heilbad
Gelegenheit zum gesunden
Zeitvertreib. Heilung und ein
Badeerlebnis besonderer Art
erwarten die Gäste des Heilund Wellnessbades Sárvár.

Heilbad Bük
Das Heilwasser kommt aus
1282 m Tiefe mit 55°C über die
Erde. Es gehört der calziummagnesiumhydrogenkarbonat-haltigen
Thermalwässer, und ist für fast
alle Behandlungen von
bewegungsorganischen
Erkrankungen geeignet.

36

Aktív pihenés Magyarországon – 1. útvonal

Aktivurlaub in Ungarn – Erste Route

37

Kiemelt rendezvényeink 2013:
július 27.
augusztus 2-4.
szeptember 14-15.

Hétforrás Piknik
Félhold és Telihold – Kőszegi Ostromnapok
Írottkő Vándorlás – Nemzetközi Túrahétvége a

szeptember 26-29.
október 12-13.
október 19-20.
december 7-8, 14-15.

Kőszegi Szüret – Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó
Gesztenyeünnep Velemben
Natúrpark Ízei – Gasztronómiai Fesztivál, Orsolya-napi vásár
Kőszegi Advent

Kőszegi-hegységben

HATÁRTALAN TERMÉSZET – EZERÉVES KULTÚRA
A Kőszegi-hegység természeti és kulturális értékeinek bemutatására és megőrzésére jött létre
hazánk első natúrparkja, az Írottkő Natúrpark. A természeti értékek megismerését tanösvények
segítik a hegység több pontján. A Hétforrás, az Óház-kilátó, a Stájer-házak és az Írottkő a
bakancsos turisták kedvelt célpontjai. Egyre népszerűbb a túrázók körében az UNESCO
világörökség helyszín Semmeringtől, illetve Fischbachtól Kőszegig vezető alpannonia®
panoráma-útvonal is. Aktív kikapcsolódásra csábítja a látogatót a 16 település számos látnivalója,
mint a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont, a Biotájház, a Kalandpark, Gyógy- és
Fűszernövénykert vagy a Natúrpark Kerékpárút. Évszázadok kultúrájával és tisztán megőrzött
vendégszeretetével várja látogatóit az Írottkő Natúrpark és Pannónia Gyöngyszeme:
Kőszeg.

GRENZENLOSE NATUR – TAUSENDJÄHRIGE KULTUR
Der Naturpark Írottkő-Geschriebestein wurde mit dem Ziel gegründet, die kulturellen und
natürlichen Werte des Günser Gebriges aufzubewahren. An mehreren Punkten des Gebirges
tragen Lehrpfäde zum besseren Kennenlernen der Natur bei. Siebenbründl, Althaus, Steirer
Häuser, Geschriebenstein – gehören seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Wanderziele der
Region. Immer mehr beliebter ist unter den Wanderern der alpannonia® Panoramaweg, der vom
Semmering oder Fischbach bis nach Kőszeg führt. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten der 16
Naturparksiedlungen locken zur aktiven Erholung, wie der Bechtold István
Naturschutzbesucherzentrum, Biolandschaftshaus, Abenteuerpark, Heil- und Kräutergarten oder
der Naturpark-Radweg. Mit der Kultur der Jahrhunderte und mit einer traditionellen
Gastfreundschaft werden die Besucher im Naturpark Írottkő und in Kőszeg erwartet!

Írottkő Natúrparkért Egyesület és Tourinform

9730 Koszeg, Rajnis u.7.

Tel/fax.: +36 94/563-120, 563-121

Unsere Veranstaltungen 2013
27. Juli
2-4. August
14-15. September

Siebenbründl Picknick
Halbmond und Vollmond – Kőszeger Belagerungstage
Geschriebenstein Wanderung – Internationales

26-29. September
12-13. Oktober
19-20. Oktober

Kőszeger Weinlesefest
und Internationales Blasorchestertreffen
Kastanienfest in Velem
Geschmäcke des Naturparks – Gastronomisches Festival,

7-8, 14-15. Dezember

Advent in Kőszeg

Wanderwochenende im Günser Gebirge

Ursulamarkt

www.naturpark.hu

E-mail: ine@t-online.hu, koszeg@tourinform.hu
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2. útvonal / Zweite Route
Velencei tó / Velence-See, Gárdony, Balaton / Plattensee, Zamárdi,
Siófok, Kehidakustány, Hévíz, Veszprém, Szentgotthárd, Rönök,
Zalaegerszeg

Velencei tó / Velence-See
Magyarország
harmadik legnagyobb
természetes tava. A tó
felületének
(26 km2) kb. 40
százalékát nádas fedi,
nyugati területe
természetvédelem alatt
álló madárrezervátum,
ahova csak engedéllyel
szabad behajózni.
A tó halban gazdag,
számos ladikkikötője
van, és a nádasok
szélén több
horgászállás található.

Látnivaló tippek
Agárd:
madárrezervátum.
Seregélyes: Zichykastély, tájház.
Tác-Gorsium: római
város romjai.
Mór: Történelmi
borvidék

Székesfehérvár:
romkert, püspöki
palota, városháza,
székesegyház,
Szt. Anna-kápolna,
karmelita templom,
Budenz-ház,
Szt. István-tér házai,
Bory-vár, Szt. István
Király Múzeum,
Várostörténeti
Múzeum és Babaház.

Der VelenceSee ist der drittgrößte
natürliche See Ungarns.
Seine Fläche umfasst 26
km2. Ca. 40 Prozent des
Sees sind mit Schilf
bedeckt, der westliche Teil
ist ein unter Naturschutz
stehendes Vogelreservat,
das man nur mit einer
Genehmigung betreten
darf. Der See ist reich an
Fischen, es gibt zahlreiche
Anlegestellen für
Fischerboote und am
Rand des Schilfs sind viele
Anglerstege zu finden.

Sehenswürdig-keiten
& Tipps
Agárd: Vogelreservat.
Seregélyes: Schloss Zichy,
Heimatmuseum.
Tác-Gorsium: Ruinen der
römischen Stadt.
Mór: Weingegend Mór

Székesfehérvár:
Ruinengarten,
Bischofspalais, Rathaus,
Kathedrale, Kapelle der
Heiligen Anna,
Karmeliterkirche, BudenzHaus, Häuser am
Stephansplatz, Bory-Burg,
König-Stephan-Museum,
Stadt-historisches
Museum und
Puppenhaus.
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Balaton (Plattensee)
"Das ungarische Meer"
A tó ezerarcú világában
mindenki „testre
szabhatja”, személyes
vágyai, kedvtelései szerint
építheti fel a maga
vakációját. Érkezzék a
vendég egyedül vagy
családosan, kicsi
gyerekekkel vagy
kamaszokkal,
lovaglóruhával vagy
vadászpuskával, szikrázó
nyárban vagy szelíd
őszidőn, bizonyos, hogy
meg fogja találni a neki
leginkább megfelelő tájat,
várost, szállást,
programot.
Ráadásul nem is kell
sokáig keresgélnie. A
Balatoni Régió, dacára
annak, hogy valóságos
tárháza a szabadságos
örömöknek, nem
terjedelmes. Legfeljebb
kétórányi autóúttal – de
vonattal, hajóval,
kerékpárral sem sokkal
több – bármilyen óhajtott
színhely elérhető:
múzeum, kastély, várrom,
gyógyfürdő, kilátó,
vadászpagony, ősnádas,
golfpálya, vitorláskikötő...

Am See mit den tausend
Gesichtern kann jeder
seinen Urlaub nach
persönlichen Wünschen
und Vorlieben gestalten.
Ob der Gast alleine oder
mit Familie, mit
Kleinkindern oder
Teenagern, im Reitanzug
oder mit dem Jagdgewehr,
in der Hitze des Sommers
oder in der milden
Herbstzeit ankommt,
immer wird er hier eine
ihm zusagende Landschaft,
Stadt, Unterkunft und
Programmvariante finden.
Und man muss überhaupt
nicht lange suchen.
Obwohl die BalatonRegion eine echte
Fundgrube für
Urlaubsfreuden ist, kann
man das nicht allzu große
Gebiet leicht entdecken.
Mit einer Autofahrt von
höchstens zwei Stunden –
aber auch nicht viel länger
mit Zug bzw. Schiff oder
sogar mit dem Fahrrad –
ist jeder beliebige
Schauplatz gut erreichbar:
Museum, Schloss,
Burgruine, Heilbad,
Hochsitz, Urschilf,
Golfplatz, Segelhafen...

2. útvonal / Zweite Route
A gyerekek rendszerint a pompás
lubickolásokról áradoznak.
A fiatalok a „nagy bulikat”, az átdiszkózott,
forró éjszakákat emlegetik fel.
A természetjárók csillogó szemmel
beszélnek a Balaton-felvidék idilli békéjéről,
vagy a Kis-Balaton sejtelmes
nádrengetegéről, felhőként örvénylő
vízimadarairól.
A borbarátok rögvest a Badacsonyi Kéknyelű
vagy a Boglári Olaszrizling dicséretét
zengik, míg az ínyencek a roston sült
fogasét.
A horgászok méteres halakról regélnek, a
vitorlázók szélbe dőlő versenycirkálókról, a
reumások csodálatos hévízi gyógyulásról, a
zenerajongók tihanyi orgonakoncertekről
vagy a siófoki operettgáláról...
Legyen bárhogyan: Közép-Európa
legnagyobb, legszebb tava megér egy
utazást. A vakáció minden varázsával várja
Önt, családját és barátait a Balaton.
Die Kinder schwärmen vom herrlichen
Baden und Plantschen.
Die Jugendlichen erwähnen die „großen
Partys” und die heißen, durchtanzten
Disconächte.
Die Wanderer erzählen mit leuchtenden
Augen vom idyllischen Frieden im BalatonOberland oder von der üppigen Schilfwildnis
und den wie Wolken vorbeiziehenden
Wasservögeln am Kis Balaton (Kleinen
Balaton).
Weinliebhaber singen sofort ein Loblied auf
den Badacsonyi Kéknyelű (Badacsony
Blaustängler) oder den Boglári Olaszrizling
(Boglár Welschriesling), die Gourmets
schwören auf gegrillten Zander.
Angler berichten von meterlangen Fischen,
Segler von Wind und Regattabooten,
Rheumatiker von ihrer wunderbaren Heilung
in Hévíz, Musikbegeisterte von den
Orgelkonzerten in Tihany oder von der
Operettengala in Siófok...
Wie dem auch sei: der größte und schönste
See Mitteleuropas ist zu allen Jahreszeiten
eine Reise wert. Der Balaton erwartet Sie,
Ihre Familie und Freunde mit dem Zauber
einer wundervollen Region.
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Hévíz
Hévíz, a Balatontól északnyugatra fekszik. A római kor
óta ismert gejzir által táplált tó
egyedülálló Európában.
A 4,7 hektáron elterülő 36
méter mély tó átlag
hőmérséklete 33-34 fok, de
még télen sem megy 26 fok
alá. A tavat tápláló forrás
vízhozama annyira nagy, hogy
az egész víz időszakonként
önállóan lecserélődik. A
középpontjában feltörő meleg
forrásvíz sugarasan oszlik el a
part felé, egyenletes
hőmérsékletet biztosítva a tó
minden részén.
Az egyik leghíresebb
természetes hévízi eredetű
kincs az enyhén radioaktiv
iszap, mely a vízzel együtt a
baleseti vagy műtéti
utókezelésekhez, valamint
izületi megbetegedésekre
javallott.

49

Hévíz
Hévíz befindet sich nur wenige Kilometer
nordwestlich vom Plattensee. Der seit der Römerzeit
bekannte, durch einen riesigen Geiser gespeiste See
ist einzigartig in Europa. Die durchschnittliche
Wassertemperatur des 4,7 Hektar großen und 36
Meter tiefen Sees beträgt 33°-34°C und sinkt selbst
im Winter nicht unter 26°C. Die gewaltige
Wassermenge, die aus dem Quelltrichter
hervorbricht, sorgt dafür, dass sich das Wasser des
Sees alle 27 Stunden erneuert. Strahlenförmig
verteilt sich das fast in der Mitte des Sees
hervorquellende warme Wasser der Heilquelle in
Richtung des Seeufers und sichert damit
gleichbleibende Temperaturen in jedem Teil des
Gewässers. Einer der berühmtesten natürlichen
heilenden Schätze von Hévíz ist der gering
radioaktive Schlamm, der in Verbindung mit dem
Heilwasser bei der Nachbehandlung von Unfällen
oder Operationen sowie bei Gelenkbeschwerden
wahre Wunder wirkt.
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HOTEL MEDITERRÁN

7627 Pécs, Dömörkapu Hidegvölgyi út 8-12. • Tel.: +36-72-514-110
Fax: +36-72-514-111 • E-mail: mediterran@mediterranhotel.hu

Das Dreisternehotel Mediterran ist mit Auto nur 10
Minuten weit von der historischen Innenstadt – mit
öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar - am
Abhang des Mecsek-Gerbirges in Pécs. Mit einer
ruhigen, familiären Atmosphäre erwartet das Hotel die
Gäste, die sich nach frischer Luft und Erholung
sehnen. Alle Altersklassen können die beste Art für die
Erholung finden, dabei können die Sauna, FitnessRaum oder Massage helfen. Das Hotel umgebendes
Wald bewirbt die Naturliebende sowohl im Sommer
als auch im Winter zu wandern, das nahe liegende Zoo
bietet den Kindern reichhaltige, spannende
Unterhaltung.
Im stimmungsvoll eingerichteten
A három csillagos Hotel Mediterrán Pécs történelRestaurant können die Besucher aus den
mi belvárosától csak 10 percre - helyi buszjárattal is
Spezialitäten der Ungarischen und
megközelíthető helyen - a Mecsekoldalban, csendes,
internationalen Küche wählen.
nyugodt környezetben várja a friss levegőre, pihenésre
Zu den Speisen-spezialitäten, die mit der
vágyókat. A családias hangulatú szállodában minden
Hilfe des berühmtesten ungarischen
korosztály megtalálhatja a megfelelő módot a
Masterkoches zusammengestellt wurden,
kikapcsolódásra, melyre kiváló alkalmat adhat a szauna, a
werden die am meist hervorragend
fitnessterem, vagy a masszázs. A szállodát körbeölelő mecseki
heimlichen Weine
erdő télen-nyáron csábítja kirándulásra a természetkedvelőket, a
denen geboten, die
közeli állatkert a gyerekeknek kínál tartalmas, izgalmas szórakozást.
anspruchsvollen Speisen und
A szálloda hangulatosan berendezett éttermében a magyar és a
feinen Geschmack sehnen.
nemzetközi konyha különlegességeiből válogathatnak az ide látogatók.
Péntekente zenés svédasztalos vacsorával, vasárnaponként pedig
In Veranstaltungsräumen
svédasztalos ebéddel várjuk Kedves Vendégeinket.
für 30 und 80 Personen
übernehmen wir die
Az ételspecialitásokhoz, melyeket az ország egyik legelismertebb
mesterszakácsának segítségével állítottak össze, a legkiválóbb hazai borokat
Organisation und
kínálják az igényes ételekre, finom ízekre vágyóknak.
Abwicklung von
verschiedenen
A Hotel Mediterrán 70 és 30 fős rendezvénytermeiben konferenciák, tréningek,
bankettek, esküvők, borkóstolók, családi események és egyéb programok szervezését, Veranstaltungen.
magas szintű lebonyolítását is vállalja.
Új szolgáltatásként Főzőiskolát indítottunk!

www.mediterranhotel.hu
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3. útvonal / Dritte Route
Mohács, Pécs, Igal, Kaposvár, Bonnya,
Komló-Sikonda, Harkány

Mohács - ”busójárás” / Maskierte "Busó“-Läufer
Mohács, régi csaták
színhelye, ahol 1526-ban a
Magyar Királyságra végső
csapást mértek a törökök,
február hónapban válik
igazán turisztikai
látványossággá. Ilyenkor
ezrével özönlik el a város
utcáit a busók, népi
maszkosok juhszőr
bundában, hogy aztán
nagy robajjal a főtéri
tűzhöz érve “örökre"
elűzzék a telet, régi
magyar szokás szerint.

Mohács verwandelt sich
alljährlich im Februar in
eine touristische Attraktion. Maskierte "Busó“Läufer, in Schafpelze
gekleidet, strömen mit
Schellen und Rasseln
bewaffnet und mit viel
Lärm zu einem auf dem
Hauptplatz errichteten
Scheiterhaufen, um einem
alten ungarischen Brauch
zufolge den Winter und
alle bösen Geister zu
vertreiben.

Pécs (Fünfkirchen)
Pécs kivételes adottságokkal
rendelkezik. Délies fekvése,
vakító mészkő sziklái, a
belvárosi utcák kusza
szövevénye, történelmi
korok egymásra és egymás
mellé épült emlékei,
ókeresztény kultúra és
kortárs művészetek
összhangja különleges
harmóniát teremtenek.
Kora tavasztól késő őszig
az utcákon, tereken zajló
fesztiválok folyamatos
kulturális kínálatával
találkozik a nagyérdemű.
Számtalan idelátogató
vendég ismerte meg Pécs
híres gasztronómiáját, és
ízlelte a Pécsi Borvidék
kiváló nedűit.

Rätselhafte römische Grabkammern, türkische Dschamis
mit Kuppel und schmalem Minarett, feine ZsolnayKeramien, Csontváry-Gemälde von grossem Stil,
dekorative Vasarely-Modelle, im Frühfrühling blütende
Mandelbäume, Restaurants und Cafés mit angenehmer
Atmosphäre - das ist Pécs, eine am südlichen Fusse des
Mecsek-Gebirges liegende, 2.000 Jahre alte Stadt mit
Mediterranklima und - atmosphäre, seit 1009 ein
Bischofssitz.

fotó: Gábor Horváth
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Igal
Igal a Dunántúl egyik legszebb,
legjellemzőbb vidékén terül el,
Kaposvártól 24, a Balatontól 40 km-re.
A települést szántóföldek, szőlők,
erdős dombvidék öleli körül. A
Somogy-Tolnai dombság -- amely a
település északi határán húzódik -- itt
éri el legmagasabb pontját a 301 méter
magas Csúcsos-dombon. Igal egész
évben várja a gyógyulni és pihenni
vágyókat az újonnan épült fedett
fürdőjében és gyógyászati
központjában.

Kaposvár
A város évente rangos kulturális
rendezvényeknek ad helyet, a Csiky
Gergely Színházban nemzetközileg
elismert alkotó munka folyik.
A város környéki erdők, tavak kiváló
programot biztosítanak a természet
kedvelői, horgászni, strandolni vágyók
számára.
A vizek kedvelőinek a Kaposvári
Városi Fürdő gyógyfürdője és a 3500
m2 összefüggő vízfelületű
élményfürdője áll rendelkezésére.

Harkány
Harkány ismert gyógyhelye a Villányi
hegység déli oldalán fekszik, mely
rendkívüli borairól is ismert. Az 62-63
fokos kénes hévíz és iszap leginkább
reumatikus eredetű bántalmak,
idegrendszeri es nőgyógyászati
problémák kezelésére javasolt.
A kórházat reuma osztállyal
bővítették, s a szolgáltatások közé
beiktatták az elektroterápiát, a
hidroterápiát, az iszap- masszázsszénsavfürdő alapú kúrákat és a
gyógytornát. Gyakorlatilag minden
reumatikus, bőr és nőgyógyászati
problémára javasolt.

Igal liegt in einer schönen, für Transdanubien
charakteristischen Gegend, 24 km von
Kaposvár und 40 km vom Balaton entfernt.
Die Siedlung ist von Feldern, Weingütern,
bewaldeten Hügeln umgeben. Der höchste
Punkt der an der Grenze der Siedlung
verlaufenden Somogy-Tolnaer
Hügellandschaft ist der 301 m hohe
Csúcsosdomb. Igal erwartet die Heilung- und
Erholungsuchenden im ganzen Jahr im neu
erbauten überdachten Bad und im
Heilzentrum.

In der Stadt werden jährlich niveauvolle
kulturelle Veranstaltungen organisiert, im
Theater Csiky Gergely ist die schöpferische
Tätigkeit international anerkannt.
Die Wälder, Seen in der Nähe der Stadt
versichern ein tolles Programm für
diejenigen, die eine Vorliebe für die Natur
haben, die gerne angeln, schwimmen gehen.
Das Städtische Bad mit einer Wasserfläche
von 3500 m2 steht den Heilwasser Liebenden
zur Verfügung.
Harkány ist ein bekannter Kurort am Fuße des
Villányer Hügellandes, das für seine
hervorragenden Rotweine bekannt ist.
Das schwefelhaltige Heilwasser von 62°-63°C
und der Heilschlamm von Harkány sind bei
rheumatischen Beschwerden, Erkrankungen
des Nervensystems und bei gynäkologischen
Beschwerden zu empfehlen.
Wichtige Bestandteile des Heilwassers sind
das Carbonylsulfid, Schwefel und
Metakovasäure.
Später wurde das Krankenhaus um eine
Rheumaabteilung erweitert, die Kurleistungen
wurden durch Elektrotherapie, Hydrotherapie,
Schlammbad, Kohlensäurebad, Massagen und
Heilgymnastik ergänzt.
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4. útvonal / Vierte Route
Gyöngyös, Eger, Egerszalók, Bogács, Tiszaújváros,
Nyíregyháza, Vásárosnamény

fotó: Bernadett Bárány

Das Nordöstliche Mittelgebirge, wohin Sie diese Route führen möchte, ist besonders reich an
Thermalwasser und an einzigartigen Naturgegebenheiten (z.B. Egerszalók, Miskolctapolca,
Bogács, Zsóry, Tiszaújváros, Vásárosnamény)
Diese Region beherbergt auch die berühmtesten Weinanbaugebiete des Landes. Wer kennt sie
nicht, die Erlauer Weinberge mit ihrem kräftigen, trockenen Rotwein, dem Erlauer Stierblut,
oder Tokaj mit dem Tokajer Ausbruch, der berühmten Trockenbeerenauslese, den schon der
Sonnenkönig Ludwig der XIV. als "den König der Weine und den Wein der Könige“ pries!
Das Städtchen Tokaj liegt am Zusammenfluss der Theiss und der Bodrog, im Norden von
Bergen geschützt und gewinnt dadurch ein ganz besonders günstiges Klima für den Anbau
dieses berühmtesten aller ungarischen Weine.
Auf den Weinbergen von Tokaj werden aber auch andere Rebsorten angebaut, aus denen
solche samtigen und wahrhaft besonderen Weißweine, wie der trockene ‚Szamorodner', der
‚Lindenblättrige' oder der ‚Furmint' gekeltert werden.
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Gyöngyös és a Mátra
Gyöngyös, amelynek környéke ősidők óta
lakott, 1334-ben kapott városi rangot Károly
Róbert királytól. A város többször is a tűz
martalékává vált, legutóbb 1917-ben, amikor
559 lakóház égett porrá.
A hamvaiból főnixmadárként mindig
újjászületett Gyöngyös – a közeli
Mátrafüreddel, Mátraházával, Sástóval és
Kékestetővel együtt – ma Magyarország
egyik legkedveltebb üdülőhelye.
A város szinte mindegyik építészeti
korszakból őriz érdekes, jelentős és szép
emlékeket. Gyöngyös központjában, a Fő
téren áll az egykori Grassalkovich-ház,
melynek falai között ma a városi könyvtár
működik, benne a Huszár Lajos Éremtárral,
mely érem- és emlékérem gyűjtemény
Magyarország 1000-éves történelmét öleli fel
Szt. István dénárjától a mai forint pénzekig.
A városközpont „uralkodó” épületét, a Szent
Bertalan-templomot a 14. században
emelték, majd többször átalakították. Bronz
keresztelőmedencéje az 1500-as évekből
származik, belső díszítésének különlegességei a kuruc vezéreket ábrázoló freskók.
A ma plébániaként szolgáló Almássy-ház,
melynek emeleti díszterme ad otthont a Szent
Bertalan-templom kincstárának, amely nagy
művészi értékű ötvös tárgyakat – kelyheket,
talpas kereszteket, ereklyetartókat, valamint
képeket, könyveket, miseruhákat és szobrokat
is őriz. Gyöngyös legnevezetesebb
műemlékei közé tartozik a Ferencesek
temploma és kolostora, amelynek alapítása
az 1370 körüli évekre tehető.

Az 1701–1730 emelt kolostorban található,
Magyarország egyetlen olyan rendi
könyvtára, amely a középkor óta
egyfolytában működik. 16 000 kötete közül
több mint kétszáz ősnyomtatvány.
A z O rc z y - k a s t é l y, m e l y a M á t r a
Múzeumnak ad otthont, a közelmúltban zajló
nagyszabású felújítási munkák következtében
új pompában tündököl. A felújítás második
ütemében egy új pavilon is felépült, melyben
a kiemelkedő értékű természettudományi
anyaga került elhelyezésre. A kastély
épületében továbbra is a vadászati, valamint a
helytörténeti gyűjtemény kap helyet.
Hamisítatlan gyerekprogramot kínál a város
határában húzódó Gyöngyösi Állatkert,
melynek folyamatosan bővülő állatállománya
egzotikus fajokat is tartalmaz. Másik
kiegészítő programként a közelmúltban
felújított Városi Strand télen-nyáron várja az
úszni, felfrissülni vágyókat.
A Mátra Múzeum szomszédságából induló
kisvasúttal Mátrafüredre vagy Lajosházára
látogathatunk el. Közelmúltban beszerzett
nosztalgia gőzössel még romantikusabbá
tehető az utazás.
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Mátrafüredi utazásunkat érdemes
megszakítani, és betérni a Farkasmályi
borospincék egyikébe. A Gyöngyöshöz
tartozó pincesor a Mátrai Borvidék jellegzetes
borait kínálja, igény szerinti étkezéssel. A
sziklába vájt pincék sora, az emeletes
présházakkal látványos, meghitt környezetet
adnak különböző rendezvényekhez és a
borkóstoláshoz.
Mátrafüred a mátrai túraútvonalak egyik fő
kiindulópontja. Könnyű kirándulással
elérhető a Bene-vár romja, a Muzsla-kilátó,
Kozmáry-kilátó, a Máriácska, vagy a
Rákóczi-forrás. Érdemes meglátogatni a
Palóc Néprajzi Magángyűjteményt és palóc
baba kiállítást is.
Mátrafüredről tovább haladva Mátraháza
irányába, elérkezünk Sástóra, mely hazánk
egyik legmagasabban fekvő tava. Némi
csónakázás után érdemes felmenni a közeli
kilátóba, melyről gyönyörű mátrai
panorámában gyönyörködhetünk.
A sástói kőbányában található az Oxygen
Adrenalin Park, melyben egy téli-nyári
bobpályája és egy igazi extrém
szabadidőpark kapott helyet, mely üde
színfolt a Mátra turisztikai kínálatában.
Mátraházára érkezve felkereshetjük Assisi
Szent Ferencnek emléket állító
„Naphimnusz Parkot”. A klimatikus
üdülőhelyet elhagyva hamarosan hazánk
legmagasabb pontjára érkezünk, az 1014
méter magas Kékestetőre. Kékestető nem
csak a természetjárók, kirándulók, gyógyulni
vágyók paradicsoma. Télen, síelők tömege
lepi el a Déli, és az Északi sípályát.
Pihenésképp érdemes felmenni a TV
Kilátótoronyba, ahonnan tiszta időben a
Magas Tátra ormai is látszanak.
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Gyöngyös és az
„ezerarcú
Mátra”
minden
évszakban
változatos
programokkal,
kulturális- és
sportrendezvényekkel
várja
vendégeit!

Szálláshelyekről,
programokról,
egyéb információkról
érdeklődjön irodánkban!
Tourinform Iroda
3200 Gyöngyös, Fő tér 10.
37/311-155
gyongyos@tourinform.hu

www.gyongyos-matra.hu
Kiemelkedő rendezvények:
2013. augusztus 5-11.
XIII. Gyöngy Nemzetközi
Folklórfesztivál
2013. szeptember 27-29.
Gyöngyösi Szüreti Napok és Fehérbor
Fesztivál
2013. december 13-22.
Gyöngyösi Advent
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Eger / Erlau
Az Eger patak partján fekvő város, melyet
a Mátra és a Bük zöldellő vonulatai
kereteznek, ember-emlékezet óta
lakott terület. A várral megerősített
stratégiai fontosságú várost mind a
mongolok (XIII. század), mind a
törökök (XVI. század) bevették,
hódításuk nyomán új épületek
születtek. A XVIII. században
Eger gyors fejlődésnek indul, és
néhány évtized lefolyása alatt
barokk arculatot ölt, mely a mai
napig jellemzi. Figyelemre
méltó a minaret, mely a törökök
által épített számos vallási épület
magányos tanúja, és egyben a
legészakibb európai muzulmán
műemlék; de a városi gyógyfürdő, a
törökfürdő és az Egri Vár a kazamatákkal
is csodálatos emlékkel gazdagítja az idelátogatót.

Die Stadt,
die behütet vom
Grün der Mittelgebirge
Mátra und Bük am Ufer des Eger-Baches liegt, ist ein seit Menschengedenken bewohntes
Gebiet. Die mit einer befestigten Burg versehene, strategisch wichtige Stadt wurde
sowohl von den Mongolen (13.Jh.) als auch von den Türken (16.Jh.) eingenommen.
Im 18. Jahrhundert entwickelte sich die Stadt rasch und innerhalb weniger Jahrzehnte
wuchs sie zu einem wunderschönen Barockstädtchen, was ihr Stadtbild noch heute prägt.
Als baugeschichtliche Besonderheit müssen wir das Minarett erwähnen, das einzige in
der Stadt erhalten gebliebene türkische Bauwerk und zugleich das am nördlichsten
gelegene moslemische Baudenkmal in Europa.
Ein Aufenthalt in der Stadt wird für den Besucher durch das Heilbad, das türkische Bad
und die Burg von Eger mit ihren Kasematten zum unvergesslichen Erlebnis.

Egerszalók
Egertől 6 km-re, a Laska patak völgyében,
örökzöld fenyők között fehérlik a 65-68
fokos termálforrás víze által bejárt
hegyoldal, mielőtt a két kialakított
medencébe érne. Az itteni gyógyvíz
kálcium-, hidrogén- és
magnéziumkarbonátot valamint nátriumot
tartalmaz, azért mind ivó- mind
fürdőkúrára ajánlott, gyomor,
nőgyógyászati és mozgásszervi
panaszokra egyaránt.

Egerszalók
Von Eger 6 km entfernt im Tal des LaskoBaches, aus dem tannenbewachsenen
Berghang sprudelt die Thermalquelle
hervor, deren Wasser eine Temperatur von
65°-68°C aufweist und in 2 Becken
gespeichert wird. Das Heilwasser enthält
Calcium-Magnesium-Hydrogenkarbonat,
Natrium und wird bei Frauenleiden und
Beschwerden des Bewegungsapparates
empfohlen. In Form von Trinkkuren ist es
wirksam bei Magenleiden.
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5. útvonal / Fünfte Route
Hortobágy, Debrecen, Hajdúszoboszló, Kisújszállás, Püspökladány,
Karcag, Kecskemét, Lajosmizse, Kiskunmajsa, Cserkeszőlő,
Szeged, Gyula

Hortobágy "Ungarische Puszta"
A terület szikes, füves
pusztaság a Hajdúság és a
Tisza-folyó között, mely a
Tisza szabályozása (1840es évek) után KözépEurópa legnagyobb
pusztája lett. A tájegység a
Világörökség része.
A Hortobágyi Nemzeti Park
hazánk elsőként létrehozott
kiemelt természetvédelmi
területe, több mint 230
védett madárfajjal. A
háborítatlan természet
látnivalói évente több
százezer turistát vonzanak.

Debrecen
200 000 lakosú megyei
jogú város,
a Tiszántúl központja. Ősi
református központ, a
“kálvinista Róma".
A Nagytemplom elődjét
1290 körül emelték, a
jelenlegi templom átépítése
1823-ban fejeződött be.
A város jelentős
műemlékei: barokk Szent
Anna-templom (1726),
barokk katolikus
temetőkápolna (XVIII. sz.),
a szecessziós Aranybika
Szálloda, a Déri Múzeum
és a Csokonai Színház
romantikus épülete.
A Nagyerdőn gyógyfürdő,
strand és sportcentrum
várja a vendégeket.

Ihr Gebiet ist eine Gras- und
Salzsteppe zwischen der Theiß
und der Landschaft Hajdúság. Sie
ist nach der Regelung der Theiß
(in den 1840-er-Jahren) zu
Mitteleuropas größter Pussta
geworden. Die Landschaft ist
Bestandteil des Welterbes.
Nationalpark Hortobágy ist das
erste Naturschutzgebiet dieser
Kategorie, wo mehr als 230
geschützte Vogelarten leben. Die
Sehenswürdigkeiten der
unberührten Natur ziehen jährlich
mehrere hunderttausend
Touristen an.
Stadt mit Komitatsrecht und
200.000 Einwohnern, das
Zentrum der Region
jenseits der Theiß. Altes
reformiertes Zentrum, das
"kalvinistische Rom“. Die
Vorgängerin der Großen Kirche
wurde gegen 1290 gebaut. Der
Umbau der heutigen Kirche war
1823 vollendet.
Bedeutende Baudenkmäler der
Stadt: Sankt-Anna-Kirche (1726,
barock), barocke Friedhofskapelle
(18. Jahrhundert),
sezessionistische Hotel Aranybika
(Goldener Stier, 1915), das DériMuseum und das romantische
Csokonai-Theater (1865). Im
Park Nagyerdő erwartet je ein
Heilbad, Strandbad und ein
Sportzentrum die Gäste.
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Kecskemét
a szecesszió városa /
die Stadt der Sezession
A dél-alföldi turisztikai régió
Magyarország napfényben leggazdagabb
része. Megannyi kiapadhatatlan
termálkútjának köszönhetően a gyógyulni,
felüdülni vágyók "Mekkája" a napfény tájai
és városai" ez mind-mind a
Dél-Alföld. Kecskemét Budapesttől és
Szegedtől egyenlő távolságra (86km)
található.
Die touristische Region der Südlichen
Tiefebene ist der an Sonnenstunden
reichste und wärmste Teil Ungarns. Dank
der unzahlbaren unerschöpflichen
Thermalbrunnen befindet sich hier das
"Mekka" der Heilung -und Erholungsuchenden. Die Landschaften und Städte
des Sonnenscheines all das ist die Südliche
Tiefebene!
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Szeged
Város a Tisza partján, nagy
múltú gazdasági és
kulturális központ,
egyetemi város.
A Dóm téren, a
Fogadalmi templom
előtt az 1930-as
évektől rendezik a
szegedi szabadtéri
játékokat, amely
ma is a város
legfontosabb
kulturális
programja
(júliusban és
augusztusban).
A város legrégebbi
műemléke a Dömötörtorony, ami egy XII.
századi templom tornya,
ma keresztelőkápolna. A
szerb templom 1778-ra készült
el, a helyi rácok rendelésére.
A Havi-Boldogasszony templom
Árpád-kori templom helyére épült a
XV. században, az érett gótika egyik
legszebb magyar példája.

Gyula
Gyula élénk idegenforgalmával az ország
egyik legkedveltebb üdülővárosa, Békés
megye turisztikai központja.
A jelentős fejlesztéseket
követően a megszépült főtér és
belváros nyomán még vonzóbbá
válik az idelátogatók körében.
A Várfürdő mellett található a
XV. században épült, s KözépKelet Európa egyetlen épen
maradt síkvidéki gótikus
téglavára, amelyben 24
kiállítóteremmel újra működik a
vármúzeum.
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Stadt am Ufer der Theiß,
Wirtschafts- und Kulturzentrum
mit reicher Vergangenheit
sowie Universitatsstadt. Auf
dem Domplatz vor der
Votivkirche werden seit
der 1930er Jahren im
Juli und August die
Freiluftspiele
Szeged, das
wichtigste
Kulturprogram der
Stadt veranstaltet.
Das älteste
Baudenkmal ist der
Sankt-DemetriusTurm, Überrest
einer
mittelalterlichen
Kirche aus dem 12.
Jahrhundert, der heute
als Taufkapelle dient. Die
serbische Kirche wurde
1778 nach dem Auftrag der
örtlichen orthodoxen Gemeinde
vollendet. Die Jungfraukirche (Havi
Boldogasszony templom) wurde an der Stelle
einer Kirche aus der Zeit der Árpáden im 15.
Jahrhundert errichtet. Es geht dabei um eines der
schönsten ungarischen Beispiele der reifen Gotik.
Die Stadt Gyula gehört mit ihrem lebhaften
Fremdenverkehr zu den beliebtesten
Urlaubsorten des Landes. Sie ist das
touristische Zentrum des Komitats Békés.
Bedankend dem bedeutenden Entwick-lungen
sind der Hauptplatz und die
Innerstadt noch attraktiver für
die hierkommenden Touristen
geworden. Neben dem Burgbad
befindet sich die im 15.
Jahrhundert errichtete, einzig
unversehrt gebliebene, auf einer
Tiefebene stehende gotische
Ziegelburg von Mittel-Osteuropa,
wo das Burgmuseum sich
mit 24 Austellungsräume
wieder eröffnet hat.
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