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Kedves Olvasó!
Nagy örömmel készítettük ezt a kis turisztikai 
kalauzt az Önök részére, amelyben elsősorban 
a gyógy- és termálfürdők, a fitness és wellness 
szolgáltatások területén szeretnénk bővebb 
tájékoztatást nyújtani. 

Ezen kívül igyekszünk bemutatni a kulturális és 
történelmi látnivalókat Budapesten, a Balaton 
környékén és az 5 térképen jelölt útvonalon 
keresztül. 

Várjuk véleményét. 
E-mail címünk: viapannonia@viapannonia.hu

Köszönjük 
a Kiadó

Liebe Leser!
Wir geben Ihnen mit großer Freude dieses kleine 
Büchlein in die Hand in dem wir Sie über die Heil- 
und Thermalbäder, bzw. die Fitness- und 
Wellnessdienstleistungen in Ungarn informieren 
möchten. In diesem Büchlein stellen wir Ihnen die 
kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten 
von Budapest und von fünf erlebnisreichen 
Routen (Siehe Landkarte) vor.

Es wäre eine große Hilfe, wenn Sie uns Ihre 
Meinung zuschicken würden. 
Unsere Email Adresse ist: 
viapannonia@viapannonia.hu

Vielen Dank
Der Verlag
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Nyerges Hotel 
SuperiorTermál***

Elbűvölő, nádtetős szálloda egy erdő közepén 
Budapesttől mindösszesen félórányi autóútra Monoron, 
kitűnő tradicionális konyhával, 40 fokos termálvízzel és 
lovaglási lehetőséggel várja vendégeit. 

2 természetes megvilágítású konferenciaterem teljes 
körű technikai felszereltséggel, közvetlen 
kertkapcsolattal. 

Szállodánk hatalmas parkja és termáltavunk kitűnő 
lehetőséget teremtenek egyedi és színvonalas 
szabadtéri rendezvények, outdoor programok 
szervezésére és lebonyolítására. 

Legyen szó akár vállalati- vagy családi rendezvényről, 
tapasztalt munkatársaink készséggel állnak 
rendelkezésre, hogy a különleges alkalmakat igazán 
az Önök igényeire szabják és felejthetetlenné 
varázsolják. 

SuperiorNyerges Hotel Termál***
2200 Monor, Hegyessy tanya 3.
Tel.: +36 29 410758, Fax.: +36 29 414640
Email: info@nyergeshotel.hu

www.nyergeshotel.hu 
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   2. útvonal / Route 
Dunakanyar/Donauknie, Esztergom, 
Komárom (Monostori Erdőd), Tata (Kristály 
Imperial Hotel), Győr, Mosonmagyaróvár 
(Aqua Hotel Termál), Sopron, Kőszeg, 
Hegykő (Sá-Ra Termál), 

   Budapest 
Tartalom / Inhaltsverzeichnis
3 séta útvonal / 3 Spazierweg
Budapesti fürdők / Bäder in Budapest 

   3. útvonal / Route 
Mohács, Pécs (Hotel Makár, 
Hotel Mediterrán), Harkány, 
Kaposvár (Virágfürdő), Igal

    4. útvonal / Route 
Eger (Hunguest Hotel Flóra), 
Egerszalók, 
Mátraháza (Residence Ózon),  
Sátoraljaújhely (Hotel Hunor),
Sárospatak, Tokaj
(Zemplémi Fesztivál)

   5. útvonal / Route  
Hortobágy, Debrecen, 
Berekfürdő (Gyógy- és Strandfürdő),
Püspökladány (Sárrét Kincse Gyógyfürdő,
Árnyas Thermal Camping), Hajdúszoboszló, 
Kecskemét (Granada Hotel), 
Cserkeszőlő (Fürdő, Touring Hotel), 
Kiskunmajsa (Jona Thermal Fürdő), 
Szeged, Gyula, 
Mezőtúr (Hercegasszony Birtok)

Magyarország
Ungarn

Térkép/Übersichtskarte 2

    1. útvonal / Route
 Velencei tó / Velence-See, 

Székesfehérvár, Veszprém (Oliva Hotel), 

Döbrönte (Hasik Hotel), 

Zirc (Ciszterci Apátság Látogatóközpont)

Balaton / Plattensee
  Áttekintő térkép / Übersichtskarte

  A tó / See

  Gyógyító helyek / Heilende Stätten

 Délipart / Süd-Ufer
  Siófok, Balatonlelle, Fonyód, 
  Balatonszemes,   
  Balatonföldvár (Kukorica Csárda)

 Északipart / Nord-Ufer
  Balatonalmádi, Balatonfüred, Tihany,
  Badacsony, Keszthely, 
  Balatongyörök (Hotel Panoráma)

 Balaton régió
  Zalakaros (Aphrodite Hotel, Hotel Venus,
  Hunguest Hotel Freya), Zalaegerszeg, 
  Zalacsány (Batthyány Kastélyszálló), 
  Kehidakustány (Kehida Termál),  
  Hévíz (Hotel Spa Hévíz)
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Budapest
Aktív pihenés a 
fürdővárosban 

 Aktivurlaub in die 
Bäderstadt

(City TAXI, Magyar Nemzeti Galéria, 
Szépművészeti Múzeum, Nyerges Hotel - Monor) 

   1. séta /1. Spazierweg 

Budai Vár
• Sikló, Királyi Palota
• Szentháromság tér, Halászbástya
• Mátyás Templom

Budaer Burg
• Standseilbahn, Königliche Burg

• Szentháromság Platz 
• Fischerbastei 

• Matthiaskirche 

  

   2. séta /2. Spazierweg 

• Váci utca, Vörösmarty tér  
• Parlament 
• Margitsziget                     

  • Váci Straße, Vörösmarty Platz
• Parlament

• Margareteninsel

   3. séta /3. Spazierweg 

• Szent István Bazilika
• Operaház 
• Városliget
• Hősök tere 

• St.-Stephans-Basilika
• Ungarische Staatsoper

• Stadtwäldchen
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 Budapesti fürdők  20
• Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda
• Gellért Gyógyfürdő és Uszoda 
• Rudas Gyógyfürdő • Király Gyógyfürdő
• Lukács Gyógyfürdő és Uszoda

  Bäder in Budapest
• Széchenyi Heil- und Schwimmbad 

• Gellért Heil- und Schwimmbad 
• Rudas Heilbad • Király Heilbad
• Lukács Heil- und Schwimmbad

16

www.szepmuveszeti.hu
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Budapest by night

foto: Barnabás Tóth 

Aktív pihenés Budapesten

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. 

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.

1. séta / Erste Spazierweg
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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.

Sikló
(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.
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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 1988-ban a Világörökség listájára. 

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. 
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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. 

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. 
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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.

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.

2. séta / Zweite Spazierweg
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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. 

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 
sport-pályák 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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Staatsoper
Budapest kann sich der schönsten Oper der Welt 

rühmen. Diese besondere Leistung der 
Architekten jener Zeit wurde nach 

neunjährigem Bau 1884 eröffnet. 
Der Palast im Stil der Neo-

renaissance wurde von einem 
der hervorragendsten 

Architekten seiner Zeit, 
von Miklós Ybl erbaut 
und große ungarische 
Meister  der Epoche -

Bertalan Székely, Mór 
Than, Károly Lotz - 

haben die Wandgemälde 
in der Treppenhalle und 
Zuschauerraum gemalt. 

Der erste Direktor war 
Ferenc Erkel, aber auch 

Gustav Mahler wirkte hier als 
Intendant, und Puccini hat sogar 

zweimal die Premiere seiner Opern hier 
inszeniert. Das Gebäude selbst zu besichtigen ist 

auch dann ein Erlebnis, wenn man kein 
Opernfan ist.

St.-Stephans-
Basilika

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.

Operaház                          
Budapest a világ egyik legszebb opera-
házával büszkélkedhet. Bizonyára az 
épületsor és a korszak egyik 
csúcsteljesítménye, kilenc évi 
munka után, 1884-ben 
tartották meg az Operaház 
nyitóelőadását. A kor 
egyik legkiválóbb 
építésze, Ybl Miklós által 
alkotott palota 
lépcsőházát és 
nézőterét a kor 
legnagyobb magyar 
festőinek  Székely 
Bertalan, Than Mór, Lotz 
Károly freskói díszítik. Első 
igazgatója Erkel Ferenc volt, 
de éveken át igazgatta Gustav 
Mahler, és saját operájának 
bemutatóját kétszer is rendezte itt 
Puccini. Az épületet nem 
operarajongóknak is élmény 
megtekinteni.    

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 magasságból 
gyönyörködhetnek a látogatók. 

3. séta / Dritte Spazierweg
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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
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-pflaster-

bahn 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 1000-jährige 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 tausend-
jährigen Geschichte erinnert.  
Vor der Säule finden wir den 

sogenannten "Heldenstein", das 
Grabmal des Unbekannten 

Soldaten.

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.

Hősök tere
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.

15Aktivurlaub in Budapest
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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. 1934-ben kapta 
Budapest, mint a világ legtöbb 
gyógyító-termálvíz kútjával 
rendelkező fővárosa, 
a “Fürdőváros" címet.

Széchenyi 
Gyógyfürdő és 
Uszoda
(XIV. Állatkerti krt. 9-11.) 

Európa egyik legnagyobb 
fürdőkomplexuma. Pest első 
gyógyfürdője, létét 
a Zsigmondy Vilmos által 1879-
ben fúrt kútnak köszönheti. 
A jelenlegi fürdőépület 1913-
ban készült el. 1927-ben épült 
fel az uszoda, amely az 1960-as 
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 21-76 ° 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.

Egészség-turizmus Budapesten
       Gesundheitsturismus in Budapest

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. 

(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. 

Gellért Gyógyfürdő és Uszoda

Gellért Heil- und 
Schwimmbad

Budapest – die Bäderstadt 17



18 Budapest – fürdőváros

Rudas 
Gyógyfürdő

(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. 

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. 
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Lukács Heil- und 
Schwimmbad 

Ein von den besten Heilwasser 
in Budapest – 

ab Oktober 2012 
erneuertes 

Gesicht. 
Wellness 

und Er-
frischung!

Die 
Danke-

stafeln an 
den 

Wänden 
des 

Heilbades 
bezeugen wie 

viele Gäste aus der 
ganzen Welt das Bad 

besuchten und wie viele 
geheilt wurden.

   

   Király Heilbad 
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. Die Wasserversorgung 
geschieht über eine Fernleitung vom Lukács 

Heilbad aus. 

Empfehlungen: 
• degenerative Gelenkerkrankungen 

• chronische und subakute 
Gelenkentzündungen 

• Discushernie 
• Wirbelsäulendeformität 

• Neuralgie 
• Rehabilitation nach Verletzungen

   

Lukács Gyógyfürdő 
és Uszoda    

(II. Frankel Leó út 25.)

Budapest egyik 
leghatásosabb 
gyógyvize 
megújult 
környezettel 
várja 2012 
októbe-
rétől. 

A gyógy-
fürdő 
oldalfalán 
hálatáblák 
tanúskodnak 
arról, hogy a 
világ különböző 
tájairól érkezők közül 
hányan köszönhették 
gyógyulásukat a fürdő és 
az ivócsarnok gyógyvizének.

Király Gyógyfürdő
(II. Fő u. 84.)

A fürdő építését Arszlán budai pasa kezdte 
meg 1565-ben, 1796-ban építették át a mai 
formájára. Vízellátását a Lukács Gyógy-
fürdő kútjai biztosítják. Vize Nátriumot is 
tartalmazó kálcium-magnézium-hidrogén-
karbonátos és szulfátos hévíz, melynek 
fluridion tartalma is jelentős. 

Gyógyjavallatok: 
• Ízületek degeneratív betegségei 
• Idült és félheveny ízületi gyulladások 
• Porckorongsérv 
• Gerincdeformáció 
• Idegzsábák 
• A csontrendszer mészhiánya 
• Sérülés utáni állapotok esetén
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1. útvonal / Erste Route
Velencei tó / Velence-See, Székesfehérvár, Veszprém, Zirc, Döbrönte,

  Hévíz, Kehidakustány, Zalacsány, Zalakaros,Balaton / Plattensee,
Zalaegerszeg

Magyarország harmadik 
legnagyobb természetes 
tava. 

A tó felületének 
2(26 km ) 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: 
Zichy-kastély, 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 Velence-
See ist der drittgrößte 

natürliche See Ungarns. 
Seine Fläche umfasst 26 

2km . 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, 

Budenz-Haus, 
Häuser am Stephansplatz, 

Bory-Burg, 
König-Stephan-Museum, 

Stadt-historisches Museum 
und Puppenhaus.

Velencei tó / Velence-See

www.wellnesskastely.hu


https://kiralyinapok.szekesfehervar.hu/
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Veszprém
A város mai hangulatát is meghatározó 
barokk, copf, klasszicista épületek 
a XVII-XVIII. századból származnak.

A kulturális élet rendkívül pezsgő. 
A városban három színház működik, zenei 
kultúrája sokrétű és mozgalmas, a vidék 
képzőművészeit és irodalmárait a 
határokon túl is ismerik. Sportolóink is 
sikeresek, Kiss Balázs kalapácsvetőnk 
olimpiai bajnok lett, kézilabdacsapatunkat 
a világ elit gárdái közé sorolják. Az ezer 
éves Veszprém barátságos és kisvárosias 
hangulata azonban napjainkban sem 
szűnt meg. Az utóbbi években az 
újjáéledő óváros várja 
a történelmi hangulatra, meghitt sétákra 
vágyó turistákat éppúgy, mint a fiatalok 
életvidám rendezvényeire, fesztiváljaira 
a messzi földről idelátogatókat.

Der historische Kern der Stadt Veszprém 
ist die Burg, um sie wurde die Stadt 

gebaut. Sie war bis der türkischen Wütung 
einer der wichigsten Sitze im Land: 

Königsort und Bischopfssitz. Das 
mittelalterliche Burgviertel ist in der 

türkischen Zeit fast im Ganzen zerstört. 
Die heutige Form entstand in dem 18-19. 

Jahrhundert und Dank der 
Baumassnahmen Anfang der 20. 

Jahrhunderts. Der 2. Weltkrieg und die, 
danach kommende Zeiten haben ziemlich 

wenige Schaden in dem historischen 
Stadtkern verursacht. Die 

Wohnsiedlungen lassen sich durch die 
soziale und finanzielle Zugehörigkeit der 

Bewohner unterscheiden.

Veszprém ist eine ruhige Stadt. Man sollte 
auf die Kleinigkeiten achten wie z.B.: 

Glockengeläute, Wände, Gebäude. Diese 
geben der Stadt eine einzigartige 

Gesinnung. 

1. útvonal – Erste Route

www.oliva.hu


www.hasik.hu
www.zirciapatsag.hu


Hévíz

Tapolca

Keszthely

Kehidakustány

Zalacsány

Zalakaros

Badacsony

Révfülöp

Balaton-
györök

Balatonederics

Balatonrendes

Balatonszepezd

Balatonboglár

Balatonfenyves

Balatonmáriafürdő

Balatonberény

Kéthely

Fonyódliget

Fonyód

Zánka

Ábrahámhegy
Szigliget

BALAT   N
melléklet
BALAT   N
melléklet
Szálláshely ajánlataink
Balatongyörök  +Hotel Panoráma***

Döbrönte Hasik Hotel ****

Hévíz   Hotel Spa Hévíz****/***

Kehidakustány Kehida Termál Hotel****

Veszprém Oliva Hotel****

Zalakaros  + +Hunguest Hotel Freya*** , Aphrodite Hotel****, Hotel Venus***

Zalacsány   Batthyány Kastélyszálló****

Zalaegerszeg
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Sümeg

Balatonfüred

Balatonalmádi

SiófokTihany

Balatonakali

Balatonudvari

Balatonfűzfő

Balatonkenese

Balatonakarattya

Balatonaliga

Balatonvilágos

Balatonszéplak

Zamárdi

Szántód

Balatonföldvár

Balatonszárszó

Balatonszemes

Balatonlelle

Örvényes

Aszófő

Csopak

Alsóörs

Veszprém, Zirc

Budapest

Balaton 
áttekintő-térkép

Plattensee 
Übersichtskarte
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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 Balaton-Region 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... 

Balaton (Plattensee) 
"Das ungarische Meer"
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Die schönsten Landstriche am Balaton wurden 
einst von vulkanischen Kräften geformt. Ihre 

Wirkung ist zwar in sehr abgemilderter Form, aber 
noch 2,5 Millionen Jahre, nachdem die Feuer 

speienden Berge zur Ruhe gekommen waren, zu 
spüren. An den Ufern des Sees entspringen 

Dutzende von schwefel- und kohlensäurehaltigen 
Quellen, die von den Menschen schon seit 

Jahrhunderten genutzt werden und Linderung 
bzw. Heilung bewirken.

Hévízer Quelle

Die bekannteste von ihnen ist die Hévízer Quelle, 
die am Fuße des Keszthely- Gebirges entspringt. In 

Wirklichkeit handelt es sich um einen Geysir, 
dessen Kratersee sein 38 °C warmes Heilwasser als 
natürliches Bad anbietet. Ähnliches findet man nur 

in Island. 

Zalakaros

In den 60er-Jahren stieß man bei Ölbohrungen in 
Zalakaros, das vom westlichsten Ufer des Balaton 

aus nach einer knapp halbstündigen Autofahrt 
erreicht werden kann, auf ein außerordentliches 

Heilwasser. Das damals noch unbekannte Dörfchen 
ist seitdem zu einem blühenden Badeort mit 

komfortablen Hotels, Pensionen und Restaurants 
mit echter ungarischen Küche geworden. 

Kossuth-Quelle

Das erste Wasser der Balaton-Region, das zur 
Heilbehandlung verwendet wurde, war die 

kohlensäurehaltige Quelle in Balatonfüred. Hier 
stand schon im 18. Jahrhundert ein mehrstöckiges 

Badehaus. Die Kohlensäure-Badekur mag zwar 
schon lange von der modernen Herztherapeutik 

überholt worden sein, doch aus dem Sanatorium, 
das seinerzeit an der Quelle errichtet wurde, 

entstand eine landesweit bekannte Kureinrichtung: 
Füred wird auch heute als „Mekka der 

Herzkranken“ erwähnt. Vor der Herzklinik auf dem 
Gyógy tér befindet sich in einer Säulenhalle die 

Kossuth-Quelle, deren erfrischend sprudelndes, 
kühles Wasser sich viele munden lassen.

A balatoni táj legszebb részeit vulkáni 
erők formálták, hatásuk megszelídülve 
ugyan, de 2,5 millió évvel a tűzhányók 
kialudta után is érződik. A tó 
mentében tucatjával fakadnak kénes, 
szénsavas források, többükben már 
évszázadok óta gyógyulást keresnek 
és találnak az emberek. 

Hévíz gyógytó 

Leghíresebb közöttük a Keszthelyi-
hegység lábánál fakadó hévízi forrás. 
Valójában gejzír ez, amelynek 
krátertava természetes fürdőként 
kínálja 38 °C-os gyógyvizét. Ehhez 
hasonlót csak Izlandon találni. 

Zalakaros

Olajkutatás közben bukkantak a 60-as 
években nagyszerű gyógyvízre a 
Balaton nyugati végétől alig félórányi 
autózással elérhető Zalakaros 
községben. A hajdan még ismeretlen 
falucska azóta virágzó fürdőhellyé 
nőtte ki magát kényelmes 
szállodákkal, panziókkal, igazi, magyar 
konyhát kínáló vendéglőkkel. 

Kossuth- forrás 

A Balaton Régió elsőként gyógyításra 
használt vize a balatonfüredi 
szénsavas forrás, mellette már az 
1700-as években emeletes fürdőház 
állt. Jóllehet a korszerű 
szívgyógyászat már régen túlhaladta a 
szénsavas fürdőkúrát, a forrásra 
települt hajdani szanatóriumból 
országos hírű gyógyintézmény vált: 
Füredet ma is a szívbetegek 
Mekkájaként emlegetik. A Szívkórház 
előtt, a Gyógy téren oszlopos 
csarnokban találjuk a Kossuth-forrást, 
hűvös, üdítően pezsgő vizét sokan 
megkóstolják.

Gyógyító helyek / Heilende Stätten



Balaton melléklet – Plattensee 33

Siófok
A 23.500 lakosú város a Balatonból kifolyó 
Sió torkolata köré épült, 17 km-es 
partszakaszával a tó leghosszabb települése. 
Pezsgő életű, forgalmas üdülőváros, 
lakossága nyáron megötszöröződik.
Siófok kikötőjében a legnagyobb a balatoni 
hajóforgalom. Érdekesség a kikötővel 
egybeépült Sió-zsilip, amellyel a 
szakemberek a folyó vízszintjét 
szabályozzák. 
A városban fesztiválok, koncertek, 
sportesemények, kiállítások váltják egymást. 
A hajókikötőtől 4 km távolságra, a széplaki 
Ezüst-part alatt található a Töreki-láp és egy 
11 kisebb tóból álló tórendszer. Ezen a 
természetvédelmi területen a Balatonétól 
lényegesen eltérő érdekes környezet várja a 
látogatókat.

Balatonlelle
A napfényes, vendégszerető, virágos 
Balatonlelle a déli Balaton-part egyik 
legkedveltebb kert- és üdülővárosa és 
fontos idegenforgalmi központja. Színes 
arculatát nemcsak csodás fekvésének, festői 
környezetének, hanem hangulatos, 
építészetileg is értékes épületeinek, 
műemlékeinek, beszédes történelmének, 
gazdag kultúrájának, valamint 
vendégfogadásra felkészült borospincéinek 
is köszönheti. Az itt készült borok kiválóan 
igazodnak a mai modern konyha ízvilágához.
 

Fonyód
A Nyári Fesztivál keretében zajlanak a 
fonyódi várjátékok, ahol korhű jelmezbe 
öltözött lovasok, íjászok tartanak bemutatót 
a feltárt és helyreállított emlékhely 
területén.

BALATON - Délipart / Süd-Ufer

Die Stadt mit 23 500 Einwohnern wurde um die 
Mündung des Flusses Sió gebaut. Mit ihrer 17 

km langen Uferstrecke ist sie die längste 
Siedlung am Balaton. Sie ist ein belebter 

Erholungsort mit pulsierendem Leben, ihre 
Bevölkerung verfünffacht sich im Sommer.

Im Hafen von Siófok ist der Schiffsverkehr am 
Balaton am gröBten. Die mit dem Hafen 

zusammengebaute Schleuse, mit deren Hilfe 
die Fachleute die Wasserhöhe des Flusses 

regulieren können, ist sehr interessant. 
In der Stadt wechseln sich Festivals, Konzerte, 

Sportprogramme und Ausstellungen. 
4 km vom Hafen, unter des Silberufers (Ezüst-

part) von Széplak befinden sich das Töreki-
Moor und 11 kleine Seen. Dieses 

Naturschutzgebiet erwartet die Besucher mit 
einer interessanten Landschaft, welche ganz 

anders ist als der Balaton.

Die sonnige, gastfreundliche und blumige 
Balatonlelle ist eine der beliebtesten Garten- 

und Urlaubstädten und ein wichtiges 
touristisches Zentrum des Südufers des 

Balatons. Sie kann ihre Physiognomie nicht nur 
ihrer wunderschönen Lage und malerischer 
Umgebung verdanken, sondern auch ihren 

stimmungsvollen und architektologisch 
wertvollen Gebäuden, Kunstdenkmälern, 

reicher Historie und Kultur und ihren 
Weinkellern, die auf Gastempfang vorbereitet 
sind. Die hier produzierten Weinsorten passen 

ausgezeichnet zu der Geschmackwelt der 
heutigen modernen Küche

Während des Sommerfestivals finden die 
Fonyóder Burgspiele statt, wo Reiter im 

mittelalterlichen Kostüm und Bogenschützen 
eine Schau auf dem Gebiet des renovierten 

Gedenkort machen. 

http://www.kukorica-csarda.hu
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Balatonszemes családias hangulatáról, a helyiek 
vendégszeretetéről híres. 

A déli part fokozatosan mélyülő vizével 
Balatonszemes valamennyi strandja ideális 
a kisgyermekes családok számára. A településen 
csodálatosan kialakított gyermekbarát 
élményfürdővel, ingyenes strand használattal és 
ingyenes parkolási lehetőséggel is igyekeznek 
a turisták kedvében járni. 

Minden eddiginél színesebb programkínálat várja 
a településre látogatókat. 

A mozgalmas fesztiválok és a hangulatos, kisebb 
nyáresti zenei programok a külföldi vendégek 
körében is kedveltek. 

Tartalmas kikapcsolódást ígérnek a település 
látnivalói, mint a Postamúzeum és a Latinovits 
Zoltán Emlékkiállítás, a romantikus-titokzatos 
hangulatot árasztó Bagolyvár épülete és 
az Árnyas fasor, valamint a római katolikus 
templom. 2015-től a „Fehér barátok”, azaz 
a Pálosok történetét bemutató kiállítás segít egy 
kicsit utaznunk az időben, egészen a középkori 
Magyarország korába, mikor az egyetlen magyar 
alapítású szerzetesrend „Mindszent” kolostora 
szentelte meg a szemesi határt. 

Balatonszemes
az üdülőhely, 
amelynek lelke van
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such as the Postal Museum, the Zoltán Latinovits 
Memorial Exhibition, the Romantic-mysterious 
atmosphere of the Bagolyvar building, the 
Shadowy Alley also the Roman Catholic Church.

From 2015, the exhibition "White Shavelings", 
the exhibition of the Paulines, helps us to travel 
a little bit in time, until the era of medieval 
Hungary, when the monastery "Mindszent" of 
the only Hungarian founding order dedicated 
the boundary of the border.

In Balatonszemes from June 16th to August 17th 
we are waiting for audiences in the KONTAKT 
Garden theatre and cinema throughout 
the summer with theater performances. We are 
also waiting for families with small children, but 
the palette is colorful. For more information visit 
our website www.kontaktkert.hu

Be our guest in Balatonszemes!

További információ / More information:

www.szemesinfo.hu

www.balatonszemes.hu
Telefon / Phone: +3684/560-902

Balatonszemesen június 16. és augusztus 17. 
között, egész nyáron át színházi előadásokkal 
várjuk a közönséget a KONTAKT Színház és 
Kertmoziban.

Műsorainkat ajánljuk a kisgyermekes 
családoknak is, de a paletta színes. 

Minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel 
hívunk az előadásokra, és a színház kertjében 
való kikapcsolódásra is. Bővebb információ 
a www.kontaktkert.hu oldalon olvasható.

Balatonszemes is famous of its familiar mood 
and the locals hospitality.

The deepening water of the southern shore 
makes Balatonszemes a ideal destination for 
families with small children.  The settlement 
awaits the tourists with a child friendly 
waterpark, free beaches and free parking. 

The settlement awaits the visitors with a  wider 
range of programs than ever before. 

The busy festivals and the cozy, smaller summer 
music programs are also popular with foreign 
guests.

The sights of the settlement offer a meaningful 
relaxation to the visitors, 

Balatonszemes
the  resort with 
a soul

www.balatonszemes.hu
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Die heutige Stadt ist in vier Ortsteile 
egliedert: Vörösberény, Balatonalmádi, 

Káptalanfüred, und Budatava. Almádi ist 
heutzutage ein geliebtes Kurort des 

Nordufers des Plattensees. 

Balatonfüred liegt am Nordufer des Balatons, 
umgeben von sanften Bergen. Die Kleinstadt 
zählt 13.500 Einwohner. Balatonfüred ist seit 

1971 der erste Kurort Ungarns, und „die 
internationale Stadt des Weines und der 

Weintraube.” Ihren weltweiten Ruhm 
verdankt sie ihren kohlensaurehaltigen 

Heilquellen und ihrem mediterranischem 
Klima. 

Die bekanntesten Sehenswürdigkeiten in 
Tihany sind die Abteikirche und das 

Ordenhaus. Die Unterkirche (aus 1055) ist 
eine wohlerhaltene, dreischiffige, in 

romanischem Stil erbaute Hallenkrypta,die 
einzige unversehrt auf uns gebliebene 
Begräbnisstätte aus der Árpádenzeit. 

 

Das Programmangebot des Badacsonyer 
Sommers und Herbstes ist besonders groß. 

Bemerkenswerte Ereignisse sind die am 
ersten August-Wochenende veranstaltete 

Badacsonyer Kirmes und die Volkskunstmesse 
sowie die Badacsonyer Weinlese, die mit 
ihrem spektakulären Aufzug in der Mitte 

September von nationaler Bedeutung ist. 

Keszthely darf den stolzen Titel „Hauptstadt 
des Balatons“. Keszthely hat eine 

Atmosphäre, die einerseits von der 
allgegenwärtigen Vergangenheit geprägt 

wird. Wie zum Beispiel auf der 
Uferpromenade, wo die zwei 100 jährigen 

Hotels der Stadt den Jahrzehnten trotzen. 

Balatonalmádi  
A mai város négy település-rész: 
Vörösberény, Almádi, Káptalanfüred és 
Budatava összefonódásából fejlődött ki. 
A négy településrész mára egybeforrott és 
a Balaton északi partjának egyik kedvelt 
üdülőhelyévé vált. 

Balatonfüred 
a Balaton északi partján, lankás dombok által 
körülölelt 13.500 lakosú város. 1971 óta 
hazánk első gyógyüdülő városa, a "Szőlő és 
Bor Nemzetközi Városa". Ismertségét 
elsősorban szénsavas forrásainak és 
mediterrán jellegű klímájának köszönheti.  

Tihany
Tihany legismertebb látnivalója az apátsági 
templom és rendház. Az altemplom 
(1055-ből) teljes épségében megmaradt 
háromhajós román stílusú csarnokkripta, 
az egyetlen, Árpád-kori épségében 
fennmaradt királyi temetkezőhely.

Badacsony
A badacsonyi nyár és ősz programkínálata 
rendkívül gazdag. Kiemelkedő esemény 
az augusztus első hétvégéjén megrendezett 
Badacsonyi Búcsú és Népművészeti Vásár, 
valamint a Badacsonyi Szüret, amely 
szeptember közepén látványos 
felvonulásával az országos rendezvények 
sorába tartozik. 

Keszthely 
A „Balaton fővárosa” büszke címet viseli 
Keszthely. Keszthelynek hangulata van, ahol 
a látogatóra lépten nyomon visszaköszön 
a múlt. A Festetics kastély, a park menti 
villasor, a parti sétány százéves szállodákkal. 

BALATON - Északipart / Nord-Ufer 

www.hotelpanorama.hu
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Zalakaros, die kleinste Stadt  Ungarns, liegt am 
westlichen Rand des Klein-Balaton. Es befindet sich 

20 km Luftlinie vom Balaton entfernt im Bezirk Zala, 
der reich ist an touristischen Anziehungspunkten. Die 

Stadt hat durch die nahen Hauptstraßen, den 
Flughafen in Sármellék und die in der Bau befindliche 

Autobahn M7 eine verkehrsgünstige Lage. 

Was Ordnung, Sauberkeit und öffentliche Sicherheit 
anbelangt, zählt unsere Stadt sicher zu den ersten im 

Lande. Mit ihren gepflegten Parks und Grünzonen 
strahlt sie eine ruhige und vertrauliche Atmosphäre 
aus, und die Weinberge, Obstplantagen und Wälder 

der Umgebung sorgen für die frische Luft und das 
wohltuende Klima in der Stadt. Die Stadtverwaltung 
legt großen Wert darauf, die öffentlichen Plätze mit 

Blumen zu schmücken, neue Parks anzulegen und die 
Plätze mit kleinen Kunstwerken zu versehen. So 

konnte Zalakaros wohlverdient die Auszeichnungen 
„die blumenreichste Stadt von Ungarn“ (2002) und 

„blumenreiche Stadt von Europa“ (2003) gewinnen.

Die Entwicklung der Stadt wurde durch das 96°C 
warme und an Mineralelementen reiche 

Thermalwasser begründet, das Anfang der 60-er 
Jahre bei Bohrungen entdeckt wurde. 

Wie jede Stadt übernimmt auch Zalakaros regionale 
Aufgaben im Verwaltungsbereich, aber auch 

hygienische und soziale Tätigkeiten und Bildungs- und 
Sportaktivitäten. 

Zalaegerszeg ist das Zentrum des Bezirks Zala in 
West-Ungarn. Die Stadt ist 50 km vom Balaton, 35 km 

vom Hévíz und 120 km vom Graz entfernt. Als 
Hauptstadt des Bezirks hat sich die Stadtin den 

vorigen 40 Jahren dynamisch entwickelt. Von der 
damaligen Beamtenstadt mit 13000 Einwohnern ist 

eine mittelgroße Industrie-Stadt, wo heute schon 
mehr als 62000 Menschen leben.

Zalakaros
Ezen a változatos vidéken 
valamennyi Nyugat-Magyarországra 
jellemző szépség és vonzerő 
megtalálható; a táj síkság és lankás 
dombsorok arányos váltakozása; 
a növényzet erdők, ligetek és 
virágzó mezők zöldellő harmóniája, 
amelyet ritka növényi társulások és 
védett állatok fel-felbukkanó 
látványa tesz különösen értékessé. 
És van egy a hétköznapi emberi 
értékrend fogalmaival alig 
meghatározható különös kincs, 
a föld forrongó mélységeinek 
becses ajándéka, különféle értékes 
ásványok oldatával telített közel 
100 C°-os gyógyvíz.

Hogy mi minden, mennyi tárgyi 
szolgálat teszi még kellemesebbé, 
kényelmessé a termál- és 
gyógyüdülést, arról adnak képet 
ezek az oldalak. Kérjük, lapozzák át 
méltó kíváncsisággal, és ha sikerül 
felkelteni az érdeklődésüket, 
találkozzunk Zalakaroson!

Zalaegerszeg
A nyugat-magyarországi Zala megye 
központja. 

A Balatontól 50 km-re, Hévíztől 
35 km-re Graztól 120 km-re 
található. Mint megyeszékhely, 
az elmúlt negyven évben dinamikus 
fejlődésen ment át. Ez idő alatt a 
13 ezer fős hivatalnok városból 
62 ezer lélekszámú, ipari jellegű 
középvárossá nőtte ki magát. 

BALATON RÉGIÓ
 Zalakaros, Zalaegerszeg, Hévíz, Kehidakustány

www.hotelaphrodite.hu
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Meríts erőt a természet csodáiból 

Zalakaroson!
Kétágyas szobaár:  14.500 Ft-tól / fő / éj   (2018.08.21.-09.30. között)  

13.100 Ft-tól / fő / éj  (2018.10.01.-12.21. és 2019.01.02. - 03.31. között)
Az ajánlat minimum 3 éjszakai szállás esetén érvényes, kivéve kiemelt és báli időszakok. 

(2018.10.19-23., 2018.10.26-11.04., 2018.11.09-11., 2018.11.23-25., 2019.03.14 - 03.17.)

• 1 éjszakai szállás félpanzióval (svédasztalos reggelivel és vacsorával)

• minden este a vacsorához 1 ital (1 pohár sör – 3 dl, vagy 1 pohár bor – 1,5 dl, vagy 

egy üveg üdítő vagy ásványvíz)

• az éjszakák számával megegyező számú belépő a Gránit Gyógyfürdőbe 

(34-36 °C hőmérsékletű gyógyvizes medencék),  szeptember 30-ig a strandra

• a belépő napi többszöri belépésre jogosít, a fürdő egy átjárón keresztül kényelmesen 

megközelíthető 

• internet a szobákban • felnőttek részére fürdőköpeny- és ingyenes széfhasználat

Az árak az idegenforgalmi adót (500 Ft/fő/éj) és a parkolási díjat (500 Ft/ éj) nem tartalmazzák!

Kiegészítő belépő az élményfürdőbe, gyógycentrumba és a fedett Vízipók-Csodapók 

Gyermekbirodalomba térítés ellenében a szálloda recepcióján váltható.

Az árakból az étkezések (büféreggeli és vacsora) egységára: 5.500 Ft / felnőtt / éjszaka, 

2.750 Ft / 6-14 éves gyermek / éjszaka 

Gyermekkedvezmény: 5,99 éves korig ingyenes a gyermek szállása és étkezése szülőkkel egy 

szobában történő elhelyezés esetén. 6-13,99 éves korig az árból 50% kedvezményt biztosítunk. 

3-6 éves korig a fürdőbelépő a Gránit Gyógy-és Élményfürdőbe: 850 Ft / fő / nap

Hunguest Hotel Freya
H-8749 Zalakaros, Termál út 7. • Tel: 93 /340-125, Fax: 93 / 340-137

hotelfreya@hunguesthotels.hu • www.hotelfreya.hunguesthotels.hu

www.hotelaphrodite.hu
http://www.hotelfreya.hunguesthotels.hu
http://www.hotelfreya.hunguesthotels.hu/
http://www.hotelfreya.hunguesthotels.hu/
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Der Heilsee von Hévíz ist der größte, biologisch 
aktive, natürliche Thermalsee der Welt, der Körper 

und Geist erfrischt. 

Das älteste und bekannteste Heilbad Ungarns ist 
nach Überlieferungen aus der Römerzeit über 2000 
Jahre alt. Die hévízer Kultur im heutigen Sinn blickt 

auch schon auf eine über 200-jährige 
Vergangenheit zurück. 

Der 4,4 Hektar große See mit einer Quelltiefe von 
38 Metern wird von einer Quelle mit Schwefel-, 

Radium- und Mineralstoffgehalt gespeist, welche 
dank ihres Wasserreichtums den Wasserbestand 

des Sees binnen 85 Stunden austauscht. Das 
mehrere zehntausend Jahre alte Heilwasser und 

der Heilschlamm aus dem Pannonischen Meer sind 
in Verbindung mit einer komplexen 

physiotherapeutischen Behandlung für die Heilung 
von sämtlichen rheumatischen und motorischen 

Beschwerden bestens geeignet. Die 
Wassertemperatur beträgt im Winter 23-25°C, im 

Sommer erreicht sie bis zu 33-36°C.  

A Hévízi gyógytó 
a világ legnagyobb biológi-ailag aktív, 
természetes termáltava, mely testet 
és lelket egyaránt felüdít.

Magyarország legrégebbi és 
legismertebb gyógyfürdője a római 
korból származó emlékek szerint 
több mint 2000 éves múlttal 
büszkélkedhet. A mai értelemben 
vett klasszikus hévízi kúra is több 
mint 200 éves múltra tekint vissza.

A 4,4 hektáros nagyságú, 38 méter 
forrásmélységű tavat kén-, rádium-, 
és ásványanyag tartalmú forrás 
táplálja, mely bőséges vízhozamának 
köszönhetően a víz 85 órán belül 
teljesen kicserélődik. 
A többtízezer éves Pannon tengerből 
származó gyógyvíz és gyógyiszap 
a komplex fizikoterápiás kezelésekkel 
együtt valamennyi reumatikus- és 
mozgásszervi betegség kezelésére 
alkalmas. 
A víz hőmérséklete télen 23-25 °C, 
nyáron akár a 33-36 °C-ot is eléri.

www.kehidatermal.hu


www.hotelspaheviz.hu
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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.

Szentendre

Dunakanyar/Donauknie, Esztergom, Komárom, Tata, Győr, 
Mosonmagyaróvár, Sopron, Kőszeg, Hegykő 

2. útvonal / Zweite Route

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 
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.

www.erod.hu
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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 Igmándi-erőd. Das 
Thermalstandbad der Stadt erwartet die 

Besucher mit Heilwasser. 

Die Stadt, Tata ist zwar in allen 
Jahreszeiten sehr attraktiv, sie ist im 

Sommer am interessantesten: die großen 
Seen und das beliebte Bad bieten den 
Liebhabern der Wassersporte und des 

Angelns, die schattigen Parkanlagen den 
Naturfreunden eine unvergessliche 

Entspannungsmöglichkeit an.

Die Tataer Burg 

In der Mitte des XIV. Jahrhundert 
wurde die Burg, 

umgeben von 
Wasser und 

Sümpfen auf einen 
Felsen gebaut. Ihre 

Glanzperiode 
erlebte sie in der 

Zeit von den 
Königen Siegmund 

und Matthias 
Corvinus als 

königliche 
Sommerresidenz. 

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. 

Tata
Tata melegvizű forrásai, a kedvező természeti 
körül-mények évezredekre nyújtják vissza 
a település történetét. A rómaiak alakították ki 
az Öreg-tavat, melynek partján reneszánsz vár 
áll.

Tatai Vár 
A XIV. század derekán épülhetett egy vízzel és 
mocsarakkal körülvett sziklamagra. 
Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás 
királyok idején élte fénykorát, mint királyi 
nyaralókastély. 

www.hotelkristaly.eu


2. útvonal  – Zweite Route 51

Komitatssitz, Zentrum der Kleinen Ungarischen 
Tiefebene, eine Stadt von vier Flüssen. Győr ist ein 

Kultur- und Schulungszentrum sowie Bischofssitz, die 
Stadt hat ein namhaftes Theater.  Das eklektische 

Rathaus mit 59 m hohem Turm wurde 1898 gebaut. 

Die ursprünglich romanische bischöfliche Kathedrale 
aus dem 11. Jahrhundert wurde im 17 Jahrhundert im 

Barockstil umgebaut. Gegenüber steht die 
Bischofsburg, deren ältesten Teile aus dem 13. 

Jahrhundert stammen. Der Südseite des Palastes ist 
die Dóczi-Kapelle in gotischem Stil (1487) angebaut. 

Die Karmelitenkirche im Barockstil wurde 1725 
fertiggestellt. Teile der Gebäudegruppe der 

Benediktiner sind die Sankt Ignatius-Kirche im 
Früchbarockstil (1641), das Ordenhaus und das 

Gymnasium. 

Die Stadt von Mosonmagyaróvár gab es schon in 
der Zeit des Römischen Reichs unter dem Namen 
Ad Flexum. Das erste schriftliche Denkmal in der 

ungarischen Geschichte, das über „Musun” 
berichtet, stammt aus 1046. Den Stadttitel bekam 
Mosonmagyaróvár von Königin Elisabeth im Jahre

 1354. Bis 1939 war die Stadt 
geteilt in Moson und 

Magyaróvár. Das Thermalbad , 
das bis heute sehr beliebt bei 

Touristen aus dem In- und 
Ausland ist, wurde im Jahre 

1969 eröffnet. Die Gäste 
beanspruchen die Therme nur 

ein Paar Tage, sonder auch 
mehrere Tage für Kururlaub.

Győr
Megyeszékhely, a Kisalföld 
központja, négy folyó városa. 
Kulturális és oktatási központ, 
püspöki székhely, neves színháza 
van. Az 59 m magas tornyú 
városháza eklektikus stílusban épült. 
A püspöki székesegyház XI. századi. 
A székesegyházzal szemben 
a Püspökvár. A palota déli oldalához 
csatlakozik a gótikus stílusú, 1487-
ben épült Dóczi-kápolna (1641). 

A barokk karmelita templom 1725-re 
készült el. A bencés épületegyüttes 
részei a kora barokk Szent Ignác 
templom, a rendház és gimnázium. 

Mosonmagyaróvár  
Mosonmagyaróvár városa már a Római 
Birodalom idején is létezett Ad Flexum 
néven. 
A magyar történelemben az első írásos 
emlék, amely „Musun” -ról ír, 1046-ból 
származik. 
Városi rangra Óvárt Erzsébet 
királyné emelte 1354-ben. 
Egészen 1939-ig a város két 
részből állt: Moson és 
Magyaróvár. 1969-ben nyílt 
meg a termálfürdő, mely 
azóta is nagy népszerűségnek 
örvend a hazai és külföldi 
turisták körében.

www.tha.hu


2. útvonal  – Zweite Route 53

Die freie königliche Stadt 
Kőszeg (deutsch Güns) 

wurde zu Zeiten der 
türkischen Besetzung zu 
einer sehr bedeutenden 

Handelsstadt

Als Rastort auf dem Weg 
von dem Adriatischen 

Meer zu Pressburg 
bzw.Wien, sah die Stadt 

große Mengen 
wertvoller Waren 
durchziehen. Um 

Händler und Reisende 
empfangen zu können, 

wurden Gasthäuser 
gebaut, in denen sowohl 
Trosswagen gelagert als 

auch die Tiere versorgt 
werden konnten.

Kőszeg ezernyi történelmi, 
természeti és kulturális kincset 
rejt magában – érdemes több 
napra érkezni a 
„becsületkasszák városába", 
hiszen szinte minden épületnek 
saját története van, melyet 
érdemes megismerni.

Miután kiélveztük a festői 
magyar kisváros nyújtotta békés 
hangulatot, feltöltődtünk a 
romantikus élmények 
harmóniájában, megtekintettük 
a Fő teret, érdemes elidőzni a 
Jurisics várban, melyben ma 
múzeum és művelődési központ 
működik. Nyáron rengeteg 
érdeklődőt vonz az augusztusi 
Török Ostromnapok, illetve a 
nyári várszínházi előadások.

Kőszeg

Stadt mit 53000 Einwohnern 
zwischen dem Neusiedler 

See und dem Soproner 
Gebirge am Bach Ikva. 

Sopron ist eine der 
bedeutendsten Erholungs- 
und 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.

Sopron
Mintegy 53000 lélekszámú 
város a Fertő-tó 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. 

www.saratermal.hu
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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 Attrak-tion.  
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.

Mohács - ”busójárás” / Maskierte "Busó“-Läufer

3. útvonal / Dritte Route
Mohács, Pécs, Harkány, Kaposvár, Igal

www.viragfurdo.hu


573. útvonal – Dritte Route

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 Zsolnay-Keramien, 

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.

Pécs (Fünfkirchen)
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www.hotelmakar.hu


593. útvonal – Dritte Route

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- masszázs- 
szénsavfürdő alapú kúrákat és a 
gyógytornát. Gyakorlatilag minden 
reumatikus, bőr és nőgyógyászati 
problémára javasolt. 

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.

www.harkany.hu

Harkány

www.mediterranhotel.hu
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Kaposvár

A régió központjában elhelyezkedő, 
lendületesen fejlődő, élénk társadalmi 
életet élő megyei jogú város, 
szerepköréből adódóan a gazdasági, 
kereskedelmi és kulturális élet központja. 
Kaposvár kulturális kínálata mellett sokféle 
lehetőséget nyújt a szabadidő más jellegű 
eltöltésére is.

A város évente rangos kulturális 
rendezvényeknek ad helyet, a Csiky 
Gergely Színházban nemzetközileg 
elismert alkotó munka folyik, művészeti, 
néptánc együttesei országhatáron túl is 
ismertek. A város környéki erdők, tavak 
kiváló programot biztosítanak a természet 
kedvelői, horgászni, strandolni vágyók 
számára. A lovassportok iránt érdeklődők 
részére a Deseda-tó szomszédságában 
található Lovasakadémia és a várost 
körülvevő lovasbázisok nyújtanak 
kikapcsolódási lehetőséget. A 
lovashagyományok ápolása és a 
lovasbemutató programok igazi 
látványosságot jelentenek. A vizek 
kedvelőinek a Kaposvári Városi Fürdő 

2gyógyfürdője és a 3500 m  összefüggő 
vízfelületű élményfürdője áll 
rendelkezésére.

Die schwungvoll entwickelnde, über lebhaftes 
Gesellschaftsleben verfügende Stadt mit 
Komitatsrecht im Zentrum der Region ist 

infolge ihrer Lage das Zentrum der Wirtschaft, 
des Handelns und der Kultur. Kaposvár bietet 

neben seinem kulturellen Angebot auch 
vielerlei Möglichkeiten der Freizeitgestaltung 

noch in vielfältigen Formen.

In der Stadt werden jährlich niveauvolle 
kulturelle Veranstaltungen organisiert, im 

Theater Csiky Gergely ist die schöpferische 
Tätigkeit international anerkannt, die Kunst- 

und Volkstanzgruppen der Siedlung sind nicht 
nur landesweit bekannt. 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. Wer sich für den Reitsport interessiert, 

kann in der Reitakademie in der Nachbarschaft 
des Sees Deseda und in den umliegenden 
Reitställen Reitmöglichkeiten finden. Die 

Reitertraditionen und die Reitervorführungen 
sind richtige Attraktionen. Das Städtische Bad 
mit einer Wasserfläche von 3500 m2 steht den 

Heilwasser Liebenden zur Verfügung. 

613. útvonal – Dritte Route

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.

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.

Igal
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Eger, Egerszalók, Mátraháza, Sátoraljaújhely,
Sárospatak, Tokaj

4. útvonal / Vierte Route

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.

fotó: Bernadett Bárány

Aktivurlaub in Ungarn – Vierte Route  63

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.
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Az egri bor

A borkedvelők semmiképpen se hagyják ki 
az itt termelt borok végig kóstolását, 
különös tekintettel az Egri Bikavérre.

Minden turista el kell látogasson a 
Szépasszonyvölgybe. A hangulatos 
borospincék tömegében nehéz választás 
előtt áll a kedves vendég.

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. 

Das “Erlauer Stierblut”

Freunde eines guten Tropfens sollten auf 
keinen Fall eine Kostprobe der hier 

gekelterten Weine versäumen. Besuchen Sie 
das “Tal der Schönen Frauen” 

(Szépasszonyvölgy), wo ein Weinkeller neben 
dem anderen zur Weinprobe einlädt und wo 

man das “Erlauer Strierblut” (Egri Bikavér) 
nicht auslassen darf.

Egerszalók

Von Eger 6 km entfernt im Tal des Lasko-
Baches, 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. 

http://www.hotelflora.hunguesthotels.hu


4. útvonal – Vierte Route 67

Sárospatak
Az ország egyik legismertebb kisvárosa a 
Bodrog partján. Anonymus szerint Ketel kun 
vezér - aki népével Kijev alatt csatlakozott a 
magyarokhoz - Árpád vezértől kapta a széles 
vidék nagy részét. Sárospatak már 1201-ben 
városi rangot kapott Imre királytól. A városban 
született 1207-ben II. András király leánya, a 
későbbi Árpád-házi Szent Erzsébet. Szobra a 
gótikus plébániatemplom előtt látható. A 
hangulatos kisváros - a Bodrog parti Athén - 
műemlékekben, kulturális látnivalókban 
rendkívül gazdag. Leglátogatottabb a Bodrog 
partján húzódó Rákóczi-vár, az itt berendezett 
Rákóczi Múzeum; a közeli, 14. sz.-i gótikus 
vártemplom. Amásik együttes a híres 
Kollégium: a Berna sor iskolamúzeuma, a 
Nagykönyvtár, a Tiszáninneni Református 
Egyházkerület gyűjteményei, 
ősnyomtatványai. A belváros - Makovecz Imre 
tervezte - egyedi harmóniája állítja meg a 
sétálót. A pihenést a végardói termálfürdõ 
biztosítja. A vártól indul a majd 60 km-es 
Rákóczi gyalogtúra piros sáv jelzése. 

Laut Anonymus bekam Kumanenführer 
Ketel - der sich mit seinem Volk bei Kiew 
den Magyaren angeschlossen hatte - den 
Großteil der breiten Gegend von 
Stammesfürst Árpád. Sárospatak erhielt 
von König Imre bereits 1201 Stadtrang. In 
dieser Stadt wurde 1207 die Tochter des 
Königs András II, die spätere Hl. Elisabeth 
vom Árpádhaus geboren. Die am meisten 
besuchten Orte sind die am Ufer des 
Bodrog stehende Rákóczi-Burg, das hier 
eingerichtete Rákóczi-Museum und die in 
der Nähe befindliche gotische Burgkapelle 
aus dem 14. Jahrhundert. Der andere 
Komplex ist das berühmte Kollegium: das 
Schulmuseum der Berna-Zeile, die 
Großbibliothek, die Sammlungen und 
Urdruckereien der Superintendatur 
Diesseits der Theiß. In der Innenstadt - von 
Imre Makovecz entworfen - wird der 
Besucher von der individuellen Harmonie 
angehalten. Der Erholung dient das 
Termalbad von Végardó. 

www.zemplenfestival.hu


 4. útvonal – Vierte Route 9168

Természet, pihenés, kaland,

kultúra - minden egy helyen.

A Hotel Hunor várja Önt a természet lágy ölén, 

a Magas-hegy lábánál, a Zemplén Kalandpark 

és a Bambi Állatfarm szomszédságában.

a honlapunon feltüntetett napi illetve csomagajánlataink árából 2018.12.20.-ig, 
kiemelt időszakok és ünnepnapok kivételével.

A hiredtés bemutatója  15 %  kedvezményt kap 

Hotel  HUNOR
3980 Sátoraljaújhely, Torzsás u. 25. 

Tel.: + 36 47 657 030      info@hotelhunor.hu      www.hotelhunor.hu

Fedezzük fel együtt Zemplént.
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Tokaj
Tokaj a Szőlő és a Bor Nemzetköti városa, a 
Tokaj-Hegyaljai Borvidék pedig a Világörökség 
része. A magyarok himnuszában is megénekelt 
város világhírét a bornak és páratlan 
kultúrájának köszönheti. Itt találkozik a 
Zempléni hegység az Alfölddel, a Tisza a 
Bodroggal. A város várja azokat, akik 
szeretnek a pincék mélyén jó borokat 
ízlelgetni, a természet ritka adományait és a 
kisváros kedves hangulatát, a nyílt szívű 
emberek vendégszeretetét élvezni. 
www.tokaj.hu 

 

Tokaj ist die internationale Stadt der 
Trauben und Weine. Die historische 
Tokajer Weingegend gehört zur 
Weltkulturerbe. Tokaj wird auch in der 
ungarischen Nationalhymne besungen. 
Die Stadt verdankt ihren Weltruf ihrem 
Wein und ihrer unvergleichlihten Kultur. 
Hier treffen das Zempléner-Gebirge und 
die ungarische Tiefebene aufeinander. 
Hier treffen auch die Theis und Bodrod. 
Unsere Stadt erwartet Sie und alle 
Interessanten, die inunseren Weinkellern 
ausgezeichnete Weine kosten möchten. 
www.tokaj.hu 

www.hotelhunor.hu
www.hotelhunor.hu
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5. útvonal / Fünfte Route
Hortobágy, Debrecen, Berekfürdő, Püspökladány, Hajdúszoboszló, 
Kecskemét, Cserkeszőlő, Kiskunmajsa, Gyula, Szeged, Mezőtúr

Hortobágy "Ungarische Puszta" 

A terület szikes, füves 
pusztaság a Hajdúság és 
a Tisza-folyó között, mely 
a Tisza szabályozása (1840-es 
évek) után Közép-Európa 
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 Déri-Museum und das 

romantische Csokonai-Theater 
(1865). Im Park Nagyerdő erwartet 

je ein Heilbad, Strandbad und ein 
Sportzentrum die Gäste.

www.furdo.berekfurdo.hu
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Hajdúszoboszló az Alföld legismertebb 
fürdővárosa – fő vonzereje a híres 
gyógyfürdőből, a strandból, az Aquaparkból 
és az Aqua-Palace-ból álló fürdőkomplexum. 
A fürdőkomplexum szolgáltatásaival egész 
évben felejthetetlen élményt kínál a gyógy- és 
üdülő vendégeknek, valamint kis és nagy 
gyermekes családoknak.

Hajdúszoboszló ist die bekannteste 
Bäderstadt der ungarischen Tiefebene – zu 

den Hauptattraktionen gehören der 
Bäderkomplex mit dem berühmten Heilbad, 

das Freibad, der Aquapark und der Aqua-
Palace. Der Bäderkomplex bietet seinen 

Erholung und Entspannung suchenden 
Gästen und ihren Familien im ganzen Jahr 

unvergässliche Erlebnisse.

Hajdúszoboszló

www.sarretkincse.hu
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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 

Erholung-suchenden. Die Landschaften und 
Städte des Sonnenscheines  all das ist die 

Südliche Tiefebene!

www.granadahotel.hu


www.cserkeszolofurdo.hu
www.jonathermal.hu
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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 Közép-Kelet Európa 
egyetlen épen maradt síkvidéki gótikus 
téglavára, amelyben 24 kiállítóteremmel 
újra működik a vármúzeum. 

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. 

www.gyulaturizmus.hu
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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 Dömötör-
torony, 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. 

Szeged 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-Demetrius-
Turm, 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. 

https://hercegasszony.hu/

