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2019
pihenés és gyógyturizmus Magyarországon
Active recreation and medical tourism
Budapest, Balaton +

5 útvonal /

routes to take

Kedves Olvasó!

Dear Reader,

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.

We are immensely pleased to provide you with
this little touristic guide, which we made to
provide you with more information of spa and
thermal baths, fitness and wellness services in
the area.

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

In addition, we try to introduce cultural and
historical sights through Budapest, the Balaton
area and the 5 extra trips marked on the map.

Várjuk véleményét.
E-mail címünk: viapannonia@viapannonia.hu
Köszönjük
a Kiadó

We await your opinion.
E-mail address:
viapannonia@viapannonia.hu
Thank you,
The Publisher
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Aktív pihenés Budapesten

1. séta / 1st walk

Sikló

Budai Vár

(Clark Adam tér - Budai Vár)
1870-ben nyílt meg, és ma is korhű
állomások között, korhű kocsikkal
közlekedik.

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

Buda Castle
Under the name Buda Castle,
residents of Budapest are not only
thinking of a castle or the Royal
Palace, but also of the historical town
district surrounding it, which offers
many attractions for visitors.
On a lovely spring day, many people
invite their friends for a walk with the
words “let's go up to the castle",
which means nothing more than to
take a pleasant walk in the Castle
District.
The greatest way to come here is by
the Incline railway.
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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.

Incline railway
(Clark Adam's square - Buda Castle)
It was opened in 1870, and it still runs
between the same stations and with
wagons resembling that period.

Royal Palace
The southern part of the Castle Hill is
occupied by the Royal Palace.
The famous medieval palace was
demolished in the fight against the
Turks, leaving only the fortress walls as
a memento. The area was filled up to
the emerging new level, and
the impressive baroque palace was built
on it whitch still stands there today.
The construction was started by Maria
Theresa and later, in the 19th century,
finished by the initiative of the
Hungarians to expand into its
present form.
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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 1541ben 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.

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 1905ben. 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 Square
The Holy Trinity Square is the center of the Castle
District these days. Here stands the monumental
baroque Holy Trinity statue, the discreetly restrained
old Buda town hall and the famous Matthias Church.
The best restaurants and shops are thickening
around here.

Fisherman's Bastion
After the beautification of the Matthias Church, it
was built on the site of the medieval fish market in
1905. It has never served defence purposes, but it is
an excellent observation deck. In the evening, the
bastion is lit in the front, offering scenic views from
the bank of the Danube on the Pest side. It was not
an accident that UNESCO added it to the World
Heritage List in 1988.
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Matthias Church
The church got its name after its maecenas, King
Matthias, who was married here twice.
The church is almost the same age as the Royal
Palace, which was the site of several coronations.
All the Kings and ages changed it, embellished it until
the Turkish rule, who occupied Buda in 1541,
and transformed the temple.
The frescoes were ploughed down and the temple
was turned into a moschea principale. In addition to
the usual Biblical scenes, the murals capture
the most important scenes in Hungarian history.
Thanks to its excellent acoustics, it often hosts
concerts as well.
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2. séta / 2nd walk
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.

Active recreation in Budapest

Margitsziget
Váci Street
This street became the first Walking
Street in Budapest, but it was
already the most important
shopping district of the city.
The buildings here are from the 19th
and 20th century but the street
itself has been there since
the 18th century.

Vörösmarty Square
Downtown certainly begins at
Vörösmarty Square.
The Váci Street - main street of the
city - opens from here, and the
Square hosts the two busiest and
most famous cafés in Budapest:
the Gerbeaud and
the fashionable Art Café.
This part of the city is always
full of life.

Parliament
(V. Kossuth Lajos tér 1-3.)
It was built at the turn of the
century and immediately became
one of the most important and
popular symbols of Budapest and
the Danube Panorama.
The Parliament's interior and
decoration are certainly
worth a visit.

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-, japánés 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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Margaret Island
Budapest's most beautiful park is
the Margaret Island, which
lies in the centre of the
Danube between the
Margit and the Árpád
bridge. Originally,
there were three
separate islands,
Bath, Painter and
Rabbit.
They were
surrounded by
a common
concrete coast in
the 19th century at
the time of the
River Control
initiative creating
one big island which is
now 2.5 kilometers
long.
It got its name after King
Béla IV's daughter,
Margaret, who, after the Tartar
invasion, went to a monastery on the
island in gratitude.
Today the park is almost a 100 acres big and
provides peace of mind by excluding car
traffic. The park is beautiful and very diverse.
Lines of century old chestnut trees, English,
Japanese and French gardens are alternating.
The remaining ruins of monasteries, old water
towers and various sports fields are providing
colour to the whole island.
Here is the city's largest outdoor beach,
the Palatinus, and the most beautiful outdoor
stage as well.
The hotels at the north end of the island use
the water from the thermal wells
on the island to treat various locomotor
diseases by an international standard in their
spa facilities.

Aktív pihenés Budapesten

3. séta / 3rd walk
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.

Operaház

Városliget
St. Stephen's
Basilica
It took 60 years to build the
Basilica, which encompasses
two artistic periods - classical
and eclectic. Inside the church,
exceptional works of art quote
the name Saint Stephen (Szent
István in hungarian), the
founding king of the Hungarian
state and church. The imposing
dome rules the building, the
view from its edge worths the
walk of stairs. Guests can enjoy
the unique 360-degree round
view of Budapest from a height
of 65 metres (213 ft).

Opera House

Budapest a világ egyik legszebb operaBudapest boasts one of the most beautiful
opera houses in the world.
házával büszkélkedhet. Bizonyára az
It must have been one of the top
épületsor és a korszak egyik
achievements of architecture in the
csúcsteljesítménye, kilenc évi
area and in the era, after nine
munka után, 1884-ben
years of work, the opening
tartották meg az Operaház
performance of the Opera
nyitóelőadását. A kor
House was held in 1884.
egyik legkiválóbb
One of the most
építésze, Ybl Miklós által
distinguished
architects
alkotott palota
of the time, Miklós Ybl’s
lépcsőházát és
palace’s staircase and
nézőterét a kor
auditorium was
legnagyobb magyar
decorated with the
festőinek Székely
frescoes of Székely
Bertalan, Than Mór, Lotz
Bertalan, Than Mór, Károly
Károly freskói díszítik. Első
Lotz, the greatest
igazgatója Erkel Ferenc volt,
Hungarian painters of the
Andrássy út 22.
de éveken át igazgatta Gustav
time. Its first director was Ferenc
Mahler, és saját operájának
Erkel, but it had been managed by
bemutatóját kétszer is rendezte itt
Gustav Mahler for years, and Puccini
Puccini. Az épületet nem
premiered his own operas here two times as well.
operarajongóknak is élmény
The sight of the building is also an experience for
megtekinteni.
non-opera fans.
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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 1896ban épült a Honfoglalás
ezredik évének tiszteleté-re
az alatta futó kisföldalattival 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.

foto: Attila Tábi
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City park
Behind the Heroes Square is
the city's largest park.
In the park there is the Budapest
Zoo, The Capital Circus, The Castle of
Vajdahunyad, a boating lake and the
Széchenyi Spa.

Heroes Square
At the end of the picturesque
Andrássy road, surrounded
by aristocratic villas, we arrive
to the Heroes Square.
This monumental main square
of the city was built in 1896 in
honor of the thousandth
anniversary of the Conquest of
the country, the small
underground under it was built
at the same time, which was
the first metro on the
continent.
At the end of the square is
a grand half-circle of
monuments, on the sides are
the Museum of Fine Arts and
The Art Hall, and in the middle
is the Monument of Millenium,
the Monument of the Seven
Leaders, the Archangel Gabriel
and the Tomb of the Unknown
Soldier.
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Egészség-turizmus Budapesten
Health tourism 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. 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 1879ben fúrt kútnak köszönheti.
A jelenlegi fürdőépület 1913ban 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 1927ben létesült a két "népfürdőosztály", amelyek helyén ma
a társas fürdőosztály és
a komplex fizioterápiás osztály
(nappali kórház) található.

The richness of the Hungarian capital in medicinal waters is
also unique in the world. The thermal springs of the
Buda side were already used by the Celts and the
Romans. From natural sources and drilled wells (118 in
total) between 21- 76 °C, 30,000 cubic meters of
thermal water per day rises to the surface. In 1934
Budapest received the title of “spa town" as the
capital of the world with the well of the most healing
thermal water.

Széchenyi Spa
One of Europe's largest bath complexes. Pest's first spa,
thanks to the well drilled by Vilmos Zsigmond in 1879.
The current Spa was completed in 1913.
The swimming pool was built in 1927, which was
open only from May to September until the 1960s
and was winterized in 1963. Since then, it has been
receiving guests all year round.
In 1927 the two „People’s bath” were also
established, where now the public baths and the
complex physiotherapy department (Day Hospital)
are located.

Budapest – the spa town
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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.

Gellért Spa
Today's spa and hotel was
built in 1918 and was
opened on 26 September.
The wave bath was built in
1927, the hot tub was built
in 1934. The spa is the most
popular spa for foreign
guests visiting our country.
Almost all medical services
are available in the spa,
with a complex
physiotherapy department
(Day Hospital), physical
therapy department and an
inhaler. Besides the hot tub
and the wave bath,
women's and naturist social
sunbathing decks on the
top are also very popular.
Guests staying at Gellért
Hotel also regularly use the
spa services.
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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
Spa
The spa was built in
the early 1550s.
Under the 10 meter
diameter dome, which
is held by eight
columns, there is an
octagonal pool.
It's surrounded by a
gangway.
This part still exists
today with minor
changes, forming the
core of the thermal
bath.

Budapest – the spa town

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.

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 Gyógyfürdő kútjai biztosítják. Vize Nátriumot is
tartalmazó kálcium-magnézium-hidrogénkarbonátos 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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Lukács
Spa
One of the most effective
medicinal waters of
Budapest awaits with
a renewed
environment
since
October
2012.
On the
sidewalls
of the spa
there are
signs of
gratitude
that many
people from all
over the world have
been able to make their
healing thanks to the spa and
the hall's drinking water.

Király Spa
The building of the spa was started in 1565
by the Buda Pasha of Arslan, which was
rebuilt in 1796 to its present form.
Its water supply is provided by the Wells of
Lukács Spa.
Its thermal water contains calcium,
magnesium, hydrogen carbonate and
sulphate, which also contains sodium, with
a significant fluridione content.
Therapeutic indications:
• Degenerative diseases of joints
• Chronic and semi-chronic arthritis
• Herniated disc
• Spinal deformation
• Neuralgia
• Malformation of the bone system
• For post-injury conditions
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Aktív pihenés / Active recreation in Hungary

1. útvonal / Route 1
Velencei tó / Lake Velence, Veszprém,
Balaton / Lake Balaton,
Kehidakustány, Zalakaros, Zalaegerszeg, Zalacsány, Hévíz

Velencei tó / Lake Velence
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:
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.

Hungary's third largest
natural lake.
About 40% of the surface
area of the lake (26 km2)
is covered by reeds, and
its western area is an
environmentally
protected bird reserve,
where you can only enter
with a permit.
The lake is rich in fish, it
has several boat ports,
and there are several
fishing stations on the
edge of the reeds.

Sightseeing tips
Agárd: Bird reserve.
Seregélyes:
Zichy Castle,
Country House.
Tác-Gorsium:
Ruins of a Roman city.
Mór: Historical wine
region
Székesfehérvár:
Ruins Garden,
Bishop's Palace,
City Hall,
Cathedral,
St. Anna's Chapel,
Carmelita church,
Budenz House,
Houses of St. Stephen's
Square,
Castle of Bory,
King Stephen's Museum,
Museum of City History
and Dollhouse.

1. útvonal – Route 1

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.

The city's atmosphere today is also
defined by baroque and classical
buildings from the XVII-XVIII. century.
Cultural life is vibrant here.
There are three theatres in the city, its
musical culture is diverse and varied,
the country's literature and fine artists
are well known beyond the borders as
well. Our athletes are also successful,
Balázs Kiss, hammer launcher has
become an Olympic champion, our
handball team is ranked amongst the
world’s elite.
However, the friendly and small-town
atmosphere of Veszprém during the
past thousand years has not ceased.
In recent years, the reviving old town
awaits tourists looking for historical
atmosphere and intimate walks, as well
as those visiting from the faraway land
for the youth's lively events and
festivals.
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BALAT N
melléklet

Veszprém

Balatonfűzfő
Balatonkenese

Balatonalmádi
Balatonakarattya

Budapest

Szálláshely ajánlataink
Accommodation offers
Balatongyörök

Hotel Panoráma***+

Hévíz
Kehidakustány
Veszprém
Zalacsány

Hotel Spa Hévíz****/***
Kehida Termál Hotel****
Oliva Hotel****
Batthyány Kastélyszálló****

Alsóörs
Balatonaliga
Csopak

Aszófő

Tihany

Tapolca
Sümeg
Balatonederics

Szigliget

Badacsony

a

Zalacsány

Hévíz
Keszthely

Balatongyörök

B

Fonyódliget
Fonyód

Balatonfenyves
Balatonberény

Szántód
Balatonföldvár

Balatonszemes

Balatonlelle
Balatonboglár

Zamárdi

Balatonszárszó

l

Ábrahámhegy
Kehidakustány

a

Révfülöp
Balatonrendes

Siófok
Balatonszéplak

t

Balatonszepezd

Balatonvilágos

o

Örvényes

Zánka

Zalaegerszeg

n

Balatonfüred

Balaton
áttekintő-térkép

Plattensee
Übersichtskarte

Balatonmáriafürdő

Zalakaros

Kéthely

Balaton sketch-map
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Balaton
"The Hungarian See"
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...

In the thousand-faced
world of the lake,
everyone can "customize"
their own vacation
according to their personal
desires and pleasures.
Come alone or with family,
with small children or
teenagers, in horse riding
clothes or with hunting
rifles, during sparking
summers or gentle
autumn, it is certain that
you will find the most
suitable landscape, city,
accommodation and
program.
Plus, you won't have to
look for too long.
The region of Lake Balaton,
despite being a real
repository of freedom, is
not that extensive.
A maximum of two hours
by car – but not much
more by train, boat, bicycle
– any desired venue is
available: Museum, Castle,
old ruins, spa, gazebo,
Hunter's anchor,
archereeds, golf course,
sailboat ports...

Active recreation in Hungary – Lake Balaton annex
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Gyógyító helyek / Healing sites
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 Keszthelyihegység 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.

The most beautiful parts of the Balaton
landscape were formed by volcanic forces, and
their effect is still working 2.5 million years after
the volcano was extinguished.
There are dozens of sulfur and carbon rich
springs around the lake, many of which have
been help for those searching for healing the
past centuries.

Hévíz ’Healing’ Lake
Most famous among them is the Hévíz spring at
the foot of Keszthelyi mountain.
In fact, it is a geyser and its natural bath offers
temperatures of 38 °C. the closest you can find
something similar is in Iceland.

Zalakaros
In the 1960s, a great medicinal water was found
in Zalakaros, a half-hour drive from the western
end of Lake Balaton.
The previously unknown village has since
grown into a thriving spa town with
comfortable hotels, pension houses and some
amazing restaurants offering the greatest
Hungarian cuisine.

Kossuth-Quelle
The first water used for healing in the Balaton
region was the carbonated spring in
Balatonfüred where a double-storey bath house
was already built in the 1700s.
Although modern heart medicine has long
passed the aerated bath cure, the former
sanitarium of the spring has become a
nationally renowned medical institution: Füred
is still referred to as the Mecca for heart
patients.
In front of the Heart Hospital, in Gyógy Square,
there is a colonnaded hall, the Kossuth spring,
with its cool, refreshingly sparkling water.
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A Balaton Kék Hullám Zászlós
strandjai

The Blue Wave Flag
beaches of Lake Balaton

A Balatoni Szövetség 2019-ben is
meghirdette a Kék Hullám Zászló
strandminősítést, melyre ezúttal 35
strand nevezett.

The Balaton Association announced
the Blue Wave Flag beach rating
again in 2019, for which this time
35 beaches applied.

Idén négy különdíjat
osztottak ki:
• A Balaton Családbarát Strandja 2019. címet
idén a gyenesdiási Diási Játék Strand
nyerte el.
• A Balaton Legsportosabb Strandja
2019-ben az Ábrahámhegy Községi Strand
lett.
• A Balaton Kerékpáros-barát Strandja
2019-ben a vonyarcvashegyi Lido Strand.
• A Balaton Legjobb Szabad Strandja 2019.
cím a balatonboglári Platán Strandra
került.
A minősítés során a bizottság vizsgálta
a parkolási viszonyokat, a vizesblokkok
állapotát, tisztaságát, a strand
akadálymentesítésének szintjét, a környezet
állapotát, a játszóterek minőségét,
árnyékoltságát.
Figyelembe vették a sportolási
lehetőségeket, de a gyerekbarát
szempontokra (pelenkázó, családi öltöző)
is odafigyelnek.
Vizsgálták a strandi vendéglátóhelyek
kínálatát és egyéb szolgáltatásokat (wifi,
értékmegőrző stb.).
Idén – az elmúlt évekhez hasonlóan – újra
egytől öt csillagig kaptak értékelést
a nevezett strandok, ezzel is jelezve
a fürdőhely színvonalát.

Ötcsillagos strandok:
• Alsóörs Községi Strand
• Badacsonytomaj Városi Strand
• Balatonakali Községi Strand
• Balatonalmádi Wesselényi Strand
• Balatonberény Községi Strand
• Balatonboglár Platán Strand
• Balatonföldvár Keleti Strand
• Balatonfüred Esterházy strand
• Balatonfüred Kisfaludy strand
• Balatongyörök Községi strand
• Balatonlelle Napfény Strand
• Csopak Községi strand
• Gyenesdiás Diási Játékstrand
• Keszthely Városi strand
• Szigliget Községi strandfürdő
• Vonyarcvashegy Lidó strand

Négycsillagos strandok:
• Ábrahámhegy Községi Strand
• Balatonederics Zöld Hullám Strand
• Balatonföldvár Nyugati Strand
• Balatonmáriafűrdő Központi Fizető strand
• Balatonszárszó Mikszáth utcai Központi Strand
• Balatonudvari Fövenyesi strand
• Balatonudvari Községi strand
• Fonyód, Panoráma strand
• Gyenesdiás Lido Strand
• Keszthely Libás strand
• Siófoki Nagystrand
• Révfülöp Császtai strand
• Zamárdi Nagy strand
• Zánka Községi Strand

Háromcsillagos strandok:
• Balatonfüred Camping
(Széchenyi Strandfürdő)
• Balatonfűzfő Fövenyfürdő
• Balatonfűzfő Tobruk strand
• Keszthely Helikon strand
• Révfülöp Szigeti strand

This year four special
prizes were awarded:
• The title of Family-Friendly Beach Of Lake
Balaton 2019. This year the Diási Game
Beach won.
• The most attractive beach in Lake Balaton
became the Ábrahámhegy Községi Beach
in 2019.
• Balaton's bike-friendly beach is the Lido
Beach of Vonyarcvashegy in 2019.
• The Best Free Beach In Lake Balaton in
2019 went to Platan Beach in
Balatonboglár.
In the course of the qualification, the
commission examined the conditions of
parking, the status and purity of the water,
the level of beach accessibility, the state of
the environment, the quality of playgrounds
and shading.
They took into account sporting
opportunities, but the child-friendly aspects
were looked into as well. (family sized
changing rooms, child safety, etc.)
They also looked at the supply of beach
restaurants and other services. (wifi, safe
deposit box, etc.)
This year, as in previous years, the beaches
that applied were evaluated again by one to
five stars, indicating the quality of the whole
beach.
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Five star beaches:
• Alsóörs - Alsóörs Beach
• Badacsonytomaj - Városi Beach
• Balatonakali - Balatonakali Beach
• Balatonalmádi - Wesselényi Beach
• Balatonberény - Balatonberény Beach
• Balatonboglár - Platán Beach
• Balatonföldvár - Keleti Beach
• Balatonfüred - Esterházy Beach
• Balatonfüred - Kisfaludy Beach
• Balatongyörök - Balatongyörök Beach
• Balatonlelle - Napfény Beach
• Csopak - Csopak Beach
• Gyenesdiás - Diási Játék Beach
• Keszthely - Városi Beach
• Szigliget - Szigliget Beach
• Vonyarcvashegy - Lidó Beach

Four star beaches:
• Ábrahámhegy - Ábrahámhegy Beach
• Balatonederics - Zöld Hullám Beach
• Balatonföldvár - Nyugati Beach
• Balatonmáriafűrdő - Beach of central
• Balatonszárszó - Mikszáth street Beach
• Balatonudvari - Fövenyesi Beach
• Balatonudvari - Balatonudvari Beach
• Fonyód - Panoráma Beach
• Gyenesdiás - Lido Beach
• Keszthely - Libás Beach
• Siófoki - Nagystrand (Great Beach of Siófok)
• Révfülöp - Császtai Beach
• Zamárdi - Nagy Beach
• Zánka - Zánka Beach

Three star beaches:
• Balatonfüred - Camping
(Széchenyi Strand)
• Balatonfűzfő - Fövenyspa
• Balatonfűzfő - Tobruk Beach
• Keszthely - Helikon Beach
• Révfülöp - Szigeti Beach
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Délipart / Balaton South
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.

The town with 23,500 inhabitants was
built around the mouth of Sió, and is the
longest settlement of the lake, with a 17
km coast. It is a vibrant, busy resort town,
with a population growing five times
bigger in the summer.
The port of Siófok is the largest in Lake
Balaton as well. Interestingly, the Sió lock,
which is integrated with the port, is used
by professionals to regulate the water
level of the river.
In the city, festivals, concerts, sporting
events, exhibitions take turns. 4 km from
the port, under the fairview Silver Coast,
there is the Töreki Moor and a lake
system consisting of 11 smaller lakes.
In this conservation area, the interesting
environment is significantly different
from that of Lake Balaton.

The sunny, hospitable, flowery
Balatonlelle is one of the most popular
gardens and resort towns on the
southern shore of Lake Balaton and is an
important tourist centre.
Its colourful image is not only due to its
beautiful location, its picturesque
surroundings, but also to its charming,
architecturally valuable buildings,
monuments, eloquent history, rich
culture and wine cellars prepared
to spark joy.
The wines made here are perfectly
adapted to the taste of modern cuisine.

During the Summer Festival the Fonyód
Castle Games take place, where riders,
archers dressed in contemporary
costumes, will present a demonstration in
the area of the excavated and restored
memorial.

Active recreation in Hungary – Lake Balaton annex
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Északipart / Balaton North
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.

The city of today has evolved from the
merger of four municipalities: Vörösberény,
Almádi, Káptalánfüred and Budatava.
The four settlements are now one of the
most popular resorts on the North Shore of
Lake Balaton.
It is a city of 13,500 inhabitants, surrounded
by hills on the North Shore of Lake Balaton.
Since 1971 it has been the No.1 healing resort
city in Hungary and the "International City of
Grapes and Wine".
It is known mainly by its carbonated springs
and its mediterranean climate.

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.

Tihany’s best known sights are the Abbey
Church and the Monastic Quarters.
The three-ship, Roman-style Hall of the lower
temple (built in 1055) is the only royal burial
ground preserved from the Árpád-era.

The summer and autumn programme of
Badacsony is extremely rich.
A major event is the Farewell and Folk Art Fair
in Badacsony on the first weekend of August,
as well as the harvest in Badacsony, which,
with its spectacular parade in mid-September,
belongs to our national events.

Keszthely is the capital of Lake Balaton.
Keszthely is in the mood, where the past
comes back on track.
The Festetics Castle, the park-side mansion
line and the beach promenade
with 100-year-old hotels.

Balaton melléklet – Lake Balaton annex
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BALATON RÉGIÓ / REGION
Zalakaros, Zalaegerszeg, Hévíz, Kehidakustány

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.

In this diverse landscape, all the beauty and
attractiveness of western Hungary can be found; a
proportional change of landscape plain and sloping
hillsides; a green harmony forests, groves and
flowering fields, which is particularly valuable due to
the appearance of rare plant and protected animals.
And there is a special treasure that can hardly be
defined by the concepts of ordinary human values, a
precious gift from the boiling depths of the Earth,
saturated with the solution of various precious
minerals with a temperature of nearly 100 C° of
medicinal water. With all the other services in the
area it makes it even more pleasant, comfortable
for visiting thermal baths and healing. We ask of you
to turn over these pages with a worthy curiosity,
and if it manages to catch your attention, we'll meet
you in Zalakaros.
The centre of Zala County, west Hungary. It is 50 km
from Lake Balaton, 35 km from Hévíz and 120 km
from Graz. As a county seat, for the past 40 years,
it's had a dynamic development. During that time, it
grew from a city of 13,000 inhabitants to a city of
62,000 people’s home, and became an industriallike medium-sized city.

Balaton melléklet – Lake Balaton Annex

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.
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The Heviz
thermal lake
The world's largest biologically active natural
thermal lake that refreshes both body and soul.
Hungary's oldest and best-known spa has a history
of more than 2000 years, according to writings
from Roman times. The classical Hévíz cure
in today's sense also dates back over 200 years.
The 4,4-hectare lake, with a source depth of 38
metres, is fed by a source of sulphur, radium and
minerals, which, thanks to its abundant water flow,
is completely replaced within 85 hours. Medicinal
water and medicinal sludge was left behind from
the Pannonian Sea over a period of tens of
thousands of years ago and is suitable for the
treatment of all rheumatic and musculo-skeletal
diseases, together with complex physiotherapy
treatments. The water temperature is somewhere
between 23-25 °C in winter and between 33-36 °C in
the summer.

38

Aktív pihenés / Active recreation in Hungary

2. útvonal – Route 2

39

Komárom

2. útvonal / Route 2
Dunakanyar/The Turn of the Danube, Esztergom, Komárom, Tata,
Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron, Kőszeg, Hegykő, Szombathely

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.
The city with 20.000 inhabitants belongs to
Slovakia on the banks of the Danube.
The western part is the Koppány Monostor,
rich in natural beauty, and the eastern side is
Szőny, known for its Roman memories.
The main sights of the city are the members
of the Fortifications system: the Monastery
and the Starfortress, and the Fortress of
Igmánd. The city's bath awaits visitors with
medicinal thermal water.

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.

The Turn of the Danube

At the height of Visegrád-Esztergom, the Danube takes a sharp turn towards Budapest and
breaks its way through the mountains. This picturesque landscape is most enjoyable from a
boat, which starts every morning from Vigadó square. Although the cities can be reached by
car on Route 11, from the head of the Árpád bridge on the Buda side by bus, to Szentendre by
train from Batthyányi tér but we also recommend the waterway, which offers a true, slower
but unforgettable experience. The ship stops at every city.

Esztergom

A medencéket tápláló 27
fokos víz gyógyító hatása
Szentendre
már
a középkortól ismert.

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.

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.

Tata

Esztergom the coronation seat of Hungarian rulers: the first
royal castle was built here, and the head of the Hungarian
Catholic Church sits here. Its importance is still marked by the
largest Basilica in the country. The spa is named after the first
King, St. Stephen, which was rebuilt in the historic city centre
in 2001. The healing effect of the 27 °C water that feeds the
pools has been known since the Middle Ages.

Tata's hot-water sources, the favourable
natural surroundings, show the history
of the settlement for thousands
of years back.
The Romans formed the Old Lake, on
which’s shore stands the Renaissance
castle.

Tata Castle
In the mid XIV. century,
it was built on a
rock surrounded
by water and
marshes. In the
days of Zsigmond
of Luxembourg
and Matthias
Hunyadi, it had its
glory as a royal
holiday house.
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Sopron

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, 1487ben 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.
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County seat, center of the Kisalföld,
city of four rivers.
It has a cultural and educational centre,
a bishopric seat, a prestigious theatre.
The 59 meter high towered city hall
was built in eclectic style.
The Cathedral of bishopric was built in
the XI. century.
Opposite the cathedral is the Bishop's Castle. The
Gothic chapel, built in 1487, is connected to the
south side of the palace (1641).
The baroque Carmelite Church was completed in
1725. The Benedictine complex’s part is the early
baroque styled Church of St. Ignác, a priory and a
high school.

Mintegy 53000 lélekszámú
város a Fertő-tó és a Sopronihegység 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.

It is a town of about
53,000 inhabitants
between Lake Fertő and
the Soproni mountain on
the banks of the Ikva
stream. One of our
country's most important
holiday and tourist
locations. The numerous
medieval churches and
houses of medieval origin
with spacious inner
courtyard, the narrow
streets still define the
image of the city. The
lovers of gothic style can
enjoy the 13th-14th century
residential houses and
churches. The famous wine
of Sopron, the kékfrankos,
is certainly worth tasting
as well.

Kőszeg
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.

The city of Mosonmagyaróvár existed even during
the Roman Empire under the name Ad Flexum.
The first written memoir in Hungarian history
about "Musun" comes from 1046.
Óvár was raised to city rank
by Queen Elizabeth
in 1354. Until 1939, the city
consisted of two parts:
Moson and Magyaróvar.
The thermal bath was
opened in 1969, which has
since been very popular
among domestic and foreign
tourists.

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 contains thousands of
historical, natural and cultural
treasures – it is worth visiting the
"city of honour" for several days,
since almost every building has
its own history, which is worth
knowing. After enjoying the
peaceful atmosphere of the small
town of painters and artists, we
were filled with the harmony of
romantic experiences, we visited
the main square, it is worth
spending time in Jurisics Castle,
where now you can visit a
museum and cultural centre. In
the summer, Turkish Siege Days
are a main attraction in August as
well as the summer castle
theatre performances attracting
many visitors.
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Szombathely
(latinul Savaria vagy Sabaria) megyei jogú
város a Nyugat-Dunántúl régióban.
Vas megye és a Szombathelyi járás
székhelye, Magyarország egyik legrégibb
városa, melyet a nyugat királynőjének is
neveznek.
Szombathely területe ősidők óta lakott.
A város területének a Pannónia
provincián átvezető fő kereskedelmi
útvonal, a borostyánút melletti fekvése
arra ösztönözte
a rómaiakat, hogy itt várost létesítsenek,
mely Felső-Pannónia vallási központja
lett, palotája, fürdője, amfiteátruma
épült.
Itt született az ókori Európa egyik nagy
szentje, Szent Márton, aki később a galliai
Tours püspöke lett.
A hagyomány szerint lakóháza felett áll
a Szent Márton-templom.

Szombathely (Latin for Savaria or Sabaria)
is a town with county rights in the Western
Dunántúl (Transdanubian) region.
The capital of Vas County and Szombathely
district is one of the oldest cities
in Hungary, also known as
the Queen of the West.
The territory of Szombathely has been
inhabited since ancient times. The location
next to the Ivy Road, the main commercial
route through the Pannonia province,
inspired the Romans to build
a city here, which became the religious
centre of Upper Pannonia, a palace, a spa
and an amphitheatre were built here.
Here was born one of the great saints of
ancient Europe, Saint Martin, who later
became bishop of Tours in Gaul. According
to tradition, the Church of St. Martin is
located above his home.
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Pécs

Mohács, Pécs, Harkány, Kaposvár, Igal

Mohács - ”busójárás” / "Busó“-mask holiday
Mohács, the site of old
battles, where the Turks
struck the Hungarian
Kingdom in 1526, becomes a
real tourist attraction in
February. In this case the
streets of the city are
swarmed by „busó”-s,
people wearing folk masks
and sheep's fur, and when
they reach the main square,
they lit a fire and with it they
will "forever" banish winter,
according to the old
Hungarian custom.

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.

Pécs has exceptional gifts. Its southern location, the
dazzling limestone rocks, the tangled fabric of downtown
streets, the interwoven and side-by-side memories of
historical times, the harmony of old Christian culture and
contemporary art create a special harmony. From early
spring to late autumn, in the streets and in the open spaces,
there is a continuous cultural supply of festivals. Many
visitors come to visit Pécs's famous gastronomy and tastes
the excellent wines of the Pécs wine region.

fotó: Gábor Horváth

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.
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Igal

Kaposvár

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 Csúcsosdombon. Igal egész évben várja a
gyógyulni és pihenni vágyókat
az újonnan épült fedett fürdőjében és
gyógyászati központjában.

Harkány
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
gyógyfürdője és a 3500 m2 összefüggő
vízfelületű élményfürdője áll
rendelkezésére.
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Harkány ismert gyógyhelye a Villányi
hegység déli oldalán fekszik, mely
rendkívüli borairól is ismert.

Kaposvár is a city with county rights, located
in the centre of the region and it has a lively
social life, and is the centre of economic,
commercial and cultural life of the county.
In addition to the cultural side of Kaposvár,
there are many opportunities for other types
of leisures.
The city hosts prestigious cultural events each
year, and the internationally recognised
creative work is carried out at the Ksiky
Gergely Theatre, and the city’s arts and folk
dancing is also known beyond the borders of
the country.
Forests and lakes around the city provide an
excellent program for nature lovers, fishing
and beach enthusiasts.
For those interested in Horse Sports, The
Equestrian Academy in the vicinity of Lake
Deseda and the equestrian bases surrounding
the city offer recreation opportunities.
Horse traditions and horse shows are a real
spectacle.
The thermal bath of Kaposvár City Bath and
the water park are available for water lovers
on 3,500 square meter.

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.
Harkány's known healing site lies on the
south side of the Villányi Mountains, also
known for its extraordinary wines.
Sulphurous hot water and sludge of 62 to
63 °C is mainly indicated for the treatment
of rheumatic injuries, neurological and
gynaecological problems.
The hospital was expanded with
a rheumatic unit, including electrotherapy,
hydrotherapy, mud-massage-based
treatments and physiotherapy.
It's recommended for virtually all
rheumatic, skin and gynaecological
problems.
www.harkany.hu

Igal is situated in one of the most beautiful
and characteristic areas of the Dunántúl
(Transdanubia), 24 km from Kaposvár and
40 km from Lake Balaton.
The village is surrounded by fields,
vineyards and wooded hills.
The Somogy-Tolna Hills, which lie on the
northern border of the settlement, reach
its highest point on the 301 meters high
Peak Hill. Igal awaits all year for those who
want to heal and rest in its newly built
indoor bath and medical centre.
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Eger / Erlau

Eger, Egerszalók, Gyöngyös, Mátra, Sátoraljaújhely,
Sárospatak, Tokaj

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.

fotó: Bernadett Bárány

It is a rich area both culturally and naturally, which represents an important potential for tourism.
(Aggtelek dripstone cave, Miskolc-Tapolca Lake Cave). Many castles and castle ruins
(Boldogkőváralja, Regéc, Diósgyőr, Füzér, Sárospatak, Serencs, Eger), historical monuments and
historical sites (Monastery of Gönc – pálos, Vizsoly – Gothic Reformed Church), Mezőkövesd, Tard,
Szentistván – the centres of the matyó people's and the Tokaj wine region itself enjoying national
and international fame. Its outstanding heritage is the Old Village and Castle of Hollókő, which is a
UNESCO World Heritage Site (cultural and cultural land categories). In many settlements we can
find folk architectural values, especially the type of palóc residential houses in Upper Hungary.
This region of the country has the largest nature reserve, four national parks and five landscape
protection areas.
National parks of the region: Duna-Ipoly, Bükk, Aggtelek, Hortobágy
Landscape protection areas of the region: Hollókő, Kelet-Cserhát, Tarnavidék, Lázbérc, KarancsMedves, Zemplén, Tokaj-Bodrogzug, Mátra, Kesznyéten, Hevesi Füvespuszták, Borsodi Mezőség

The town, located on the banks of Eger
Creek, which is surrounded by the greenery
of the Mátra and the Bükk, is a populated
area since the beginning.
The city of strategic importance, reinforced
with the castle, both the Mongolians (XIII.
century), both the Turks (XVI. century)
conquered and used as their own and as a
result new buildings were born.
In the XVIII. century, Eger began to develop
rapidly, and over the course of several
decades it transformed into a baroque
character, which can still be recognised to
this day.
The minaret, one of many religious buildings
built by the Turks, is also the northernmost
European Muslim monument; but the city
spa, the Turkish bath and the Eger Castle
also have a wonderful history to tell to
visitors.
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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.

Wine of Eger
In any case, wine lovers should not miss the
tasting of the wines produced here, especially
with regard to the Egri Bikavér.
All tourists must visit the Fairwife Valley
(Szépasszonyvölgy).
In the affluence of the charming wine cellars
there is a difficult choice for our guests.

Egerszalók
6 km from Eger, in the Valley of Laska stream,
among evergreen pine trees,
the mountainside which is covered by the
streams of the 65-68 °C thermal spring before
reaching the two formed pools.
The medicinal water here contains calcium,
hydrogen, magnesium carbonate and sodium,
good both for drinking and for bathing and
heals the stomach, gynaecological and
musculoskeletal disorders.

4. útvonal – Route 4

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.
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One of the most famous small towns in the
country on the banks of Bodrog. According
to Anonymous, Ketel kun leader, who
joined the Hungarians in Kiev, received
most of this area from Árpád. Sárospatak
was awarded city title by King Imre as early
as 1201. Born in the city in 1207 the daughter
of King Andrew, later St. Elizabeth of
Árpád-House. Her statue can be seen in
front of the Gothic Parish Church. The
charming little town – the Athene of
Bodrog - is extremely rich in monuments
and cultural attractions. Most visited site is
the Rákóczi Castle on the banks of Bodrog,
the Rákóczi Museum is set up here; also the
nearby No.14 Gothic church. The famous
college: the school-museum of the Berna
Line and the Great Library. The unique
harmony of downtown - designed by Imre
Makovecz - stops the pedestrian asking to
look at it. Resting is provided by the
thermal bath at the end of the day. From
the castle, starts the mark of the red track
on the then 60 km long hike of Rákóczi.
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Nyáron is vár a Mátra
A napsütés mindenkit a szabadba csal, kirándulásra
csábít. A csend és a jó levegő maga a Mátra, de
annál sokkal több! Az év minden szakában
izgalmas attrakciók várják a vendégeket, akár
extrém sportokról, akár természetjárásról vagy
kulturális kalandozásról, esetleg borokról és
gasztronómiai barangolásról van is szó.
Sokan a Mátrába tartva csak átutaznak
Gyöngyösön, így kihagyva az Orczy Kastélyt,
melyben az ország egyik legnagyobb természettudományi kiállításának helyet adó Mátra Múzeum
található, a Ferencesek Műemlékkönyvtárát,
a Szent Korona Ház Egyházi Kincstárgyűjteményét, vagy éppen a Városi Könyvtár Hermann
Lipót kiállítását és a Huszár Lajos Éremtárat.
A hangulatos belváros, a Fő tér, számos
rendezvény helyszíne egész évben. Aki a nyári
forróságban egy kis hűsölésre vágyik, annak ott
a városi strandfürdő. Gyerekeknek kihagyhatatlan
program a város határában lévő kisállatkert,
valamint az Orczy Kastély mellől induló kisvasút,
mellyel Mátrafüredre érve meglátogathatjuk
a Palóc Néprajzi Magángyűjteményt.
Gyöngyöst hátrahagyva, ha a Mátra felé vesszük
az irányt, akkor jól tesszük, ha még Mátrafüred
előtt letérünk a Farkasmályi pincékhez. Ott
ugyanis remek mátrai borok és vendégszerető
házigazdák várnak minden szomjas turistát. S ha
már mátrai borokról esik szó, talán nem árt
emlékeztetni: a Mátrai Történelmi Borvidék az
ország 22 borvidéke közül területi nagysága
alapján a második legnagyobb, a hegyvidékiek
között pedig a legnagyobb a mintegy 7815
hektárnyi nyilvántartott szőlő ültetvényével. Ezen
a területen már a Honfoglalás előtt itt élő népek is
foglalkoztak szőlőműveléssel, borkészítéssel.
Szent István király idején már nagy hagyománya
volt a szőlőtermesztésnek.

!

Az elsősorban „fehérboros” borvidék friss, illatos,
gyümölcsös borairól híres. Ma a szőlőfajták közül
a hagyományos Olaszrizlingen, Leánykán és
Muscat Ottonelen túl a Szürkebarát, a Sauvignon
Blanc és a Chardonnay is kiváló minőségű borokat
ad. A borok jól illeszkednek, simulnak a térség
tájjellegű ételeihez, erősítve egymás ízét, zamatát,
finomságát. A Borvidékhez tartozó települések
nemcsak a szüreti napok alkalmával nyújtanak
turisztikai, idegenforgalmi látványosságot, hanem
az év minden napján.
A mátrai természetjárás nagy múltra tekint vissza:
már a múlt század elején összesen 400 kilométer
hosszú turistaút-hálózat vezette a kirándulókat.
Jelenleg az utak, jelzések és erdei létesítmények
karbantartása folyamatos, sőt a modern kori
igényekhez igazodva már működik egy –
a www.gyongyos-matra.hu oldalról elérhető –
online túrakereső is, amely segítségével mindenki
megtalálhatja a maga számára tökéletes utat. Egy
ezek közül azoknak, aki inkább csak kellemes
kirándulást, mintsem kimerítő túrát tennének:
Mátrafüredről könnyű séta nyomán érhetünk el
a megszépült Sástóra, ahol csónakázással,
tanösvényen tett kirándulással és a kilátóból elénk
táruló mátrai panorámával tehetjük színesebbé
napunkat. Sástóról a Mátra legújabb attrakciójával,
a közel 500 m hosszú libegővel 7 perc alatt
tehetünk egy lélegzetelállító „repülést” az Oxygen
Adrenalin Parkban, ahol nyári bobpályán,
függőhídon, kalandparkban tesztelhetik
bátorságukat a kirándulók.
A túrák kiváló kiindulópontja lehet a mátrafüredi
High-Tech Sportok Bázisa, ahol többek közt
vezetett segway-, mountaincart- vagy épp
monsterroller-túrákra lehet jelentkezni. S, hogy
mik is ezek a vagány járgányok? A monsterroller
például egy olyan új generációs roller, amely

4. útvonal – Route 4
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Ausztriát és Szlovéniát már meghódította. A hagyományos
rollerektől leginkább az erős hátsó és első fék, illetve a nagy
„ballonos” kerék különbözteti meg. Főképp lejtőkön, lankás
vidéken használatosak, és már 13-14 éves kortól hajthatják
a gyerekek is. A vadregényes és egyedülálló hegyi sport az egész
családnak új típusú és tartalmas szórakozást kínál az év minden
napján a Mátrában. A túra izgalmas, de egyben biztonságos is,
hiszen teljes védőfelszerelést biztosítanak a szervezők.
Gyöngyösön és környékén mindenki megtalálhatja az igényeinek
megfelelő szállást, legyen szó magánszállásról vagy akár
4 csillagos szállodáról. Az aktív programokban megfáradt
kirándulók kiváló éttermekben kóstolhatják meg a mátrai ízeket.
További programok, információk találhatóak a térségről
a www.gyongyos-matra.hu honlapon. Ugyanitt szálláshelyekről,
éttermekről is tájékozódhatnak az érdeklődők.

Programok 2019
Július 17–
augusztus 22.

Nyári Főtéri Esték

Július 27–28.

Sástói Vigadalom

Augusztus 5–11.

XIX. Gyöngy Nemzetközi Folklórfesztivál

Augusztus 31.

Bányásznap

Szeptember 7.

Viszlát Nyár, Repülőnap

Szeptember 13–15.

Mátrai Szüret és Fehérbor Fesztivál

Szeptember 28–29.

Oxygen Adrenalin Park születésnapja

Október 6.

Az állatok világnapja –
Mátra Múzeum és Gyöngyösi Állatkert

Október 11-12.

SörDzsem

November 23.

András havi disznótoros (Kisnánai vár)

November 29december 22.

Gyöngyösi Advent

Bővebb információk a honlapon

www.gyongyos-matra.hu
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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

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.
Fedezzük fel együtt Zemplént.
A hirdetés bemutatója 15 % kedvezményt kap
a honlapunon feltüntetett napi illetve csomagajánlataink árából 2019.12.20.-ig,
kiemelt időszakok és ünnepnapok kivételével.

Hotel HUNOR
3980 Sátoraljaújhely, Torzsás u. 25.
Tel.: + 36 47 657 030 info@hotelhunor.hu www.hotelhunor.hu

Tokaj is the International City of grapes
and wine, and the Tokaj-Hegyalja Wine
Region is part of the World Heritage. The
town that was sung in the Hungarian
national anthem can thank its fame as a
result of its wine and its unparalleled
culture. Here the Zemplén Mountains
Meet The Plain, the Tisza meets the
Bodrog. The city awaits those who like to
tatse good wine in the cellars, the rare
gifts of nature and the pleasant
atmosphere of the small town, the
hospitality of the open-hearted people.
www.tokaj.hu
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5. útvonal / Route 5
Hortobágy, Debrecen, Berekfürdő, Püspökladány, Hajdúszoboszló,
Kecskemét, Cserkeszőlő, Kiskunmajsa, Gyula, Szeged, Mezőtúr
SZÁLLÁS
- kellemes zöldövezeti környezet
- 60 szoba
- 2 tágas apartman
- wellness használat
RENDEZVÉNYEK
- rendezvény helyszín az Alföld
szívében
- 140 fős klimatizált étterem
- 120 fős, 40 fős, 35 fős és 10 fős
konferencia termek
- csapatépítő tréningek
- konferenciák
- családi rendezvények, esküvők
- gasztronómiai programok,
borvacsorák
WELLNESS, PIHENÉS
- wellness részleg
- kedvező csomagajánlatok
Rendezvényekre kérje személyre
szabott ajánlatunkat, készséggel
állunk rendelkezésére
rendezvénye sikeres lebonyolítása
érdekében!

Garden Hotel ****
Wellness és Konferencia
5000 Szolnok - Tiszaliget
Tel.: +36 56/520-530,
Fax: +36 56/520-540,
gardenhotel@t-online.hu,
www.gardenhotel.hu

Hortobágy "Hungarian wilderness"
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.

This area is a grassy sheer between
Hajdús and the Tisza river, which
became the largest sheer in Central
Europe after the regulation of the
Tisza (1840's).
The landscape is part
of the World Heritage.
The Hortobágy National Park was
the first conservation area of our
country, with more than 230
protected species of birds.
The sights of undisturbed nature
attract hundreds of thousands of
tourists every year.

City with county rights of 200,000
inhabitants, the centre of Tiszántúl.
Ancient Calvinist Center, referred as
the „Calvinist Rome”.
The predecessor of the
Great Church was raised around
1290, and the reconstruction of the
current church was
completed in 1823.
Significant monuments of the city:
- baroque St. Anna's church (1726),
- baroque Catholic Cemetery Chapel
(XVIII. c.),
- the art nouveau Aranybika Hotel,
- the Déri Museum and
- the romantic building of the
Csokonai Theatre.
Guests can enjoy a spa, beach and
Sports Centre in the Great Forest.

5. útvonal – Route 5

Kecskemét
a szecesszió városa /
city of secession
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.
The Southern Alföld tourist region is the richest
part of Hungary in sunlight.
Thanks to its many inexhaustible thermal Wells,
the "Mecca" of those who wish to heal, the
landscapes and cities of the sun are all in the
South Alföld.
Kecskemét is located at an equidistant distance
from Budapest and Szeged (86km).
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Hajdúszoboszló
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 is the most famous spa town
in the Alföld - the main attraction of the bath
complex consisting of the famous spa, the
beach, the Aquapark and the Aqua-Palace.
The spa complex offers a year-round
unforgettable experience for spa and resort
guests as well as for small and large families
with children.

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.
With Gyula's lively tourism,
it is one of the most popular holiday towns
in the country, the tourist centre of
Békés County. After major improvements,
the beautiful main square and downtown
will make it even more attractive for
visitors.
Next to the Castle Bath is
Central and Eastern Europe's only
Gothic brick castle that remained intact, in
which the Museum of the castle works
with 24 exhibition halls.
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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 Árpádkori templom helyére épült a XV.
században, az érett gótika egyik
legszebb magyar példája.

5. útvonal – Route 5
City on the banks of the Tisza,
a well-known economic and
cultural centre, university
town.
The open air games in
Szeged, which is still
the city's most
important cultural
programme (in July
and August), are
held in front of the
Cathedral Square in
front of the Temple
of vows since the
1930s.
The oldest
monument in the
city is the Dömötör
Tower, which was a
XII. century church’s
tower, now a baptism
chapel.
The Serbian Church was
completed by 1778, ordered
by the local rác people. The
church of the Havi-Boldogasszony
was built on the place of a church from the Árpád
times in the XV. century, one of the most
beautiful Hungarian examples of mature gothic
style.

