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Liečebné kúpele Rudas

Aquaworld Budapešť

Kúpele Veli Bej

Kúpele Széchenyi

Liečebné kúpele svätého Gerarda
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Nech už sa vyberieme ktorýmkoľvek smerom, vždy narazíme 
na kúpele a termálne kúpaliská, a vôbec to nie je prekvapivé, 
pretože kúpeľná kultúra v Karpatskej kotline má jedinečnú históriu 
pretrvávajúcu už 2 OOO rokov.

Okrem Budapešti, ktorá bola vyhlásená za hlavné kúpeľné mesto 
sveta, aj na vidieku na mnohých miestach čaká návštevníkov kva-
litná termálna voda. Kúpele pomáhajú tým, ktorí sa chcú zotaviť 
a vyliečiť z mnohých ochorení. A aj keď chcete chrániť svoje zdravie 
a predchádzať chorobám, ponorte sa do vody jedného z viac ako 
1 5OO prírodných termálnych prameňov v krajine.

Okrem vôd s unikátnym minerálnym zložením ponúkajú maďarské 
kúpele aj veľa ďalších zaujímavostí a zážitkov, či už ide o históriu 
kúpeľov, ich pôsobivé architektonické riešenie alebo súvisiace 
služby.

Maďarsko sa pýši najväčším kúpeľným komplexom a najväčším 
termálnym jazerom v Európe, očarí aj prírodnými jaskynnými 
kúpeľmi, soľnými vrchmi a bahennými kúpeľmi, osloví rodinnými 
a vodnými dobrodružstvami. Maďarská kúpeľná kultúra ponúka 
také široké možnosti rekreácie, že si tu každý príde na svoje. 
S výberom pomôže aj táto mapa kúpeľov.

Terapeutické účinky a liečebné procedúry

POHYBOVÝ APARÁT

DERMATOLÓGIA

GYNEKOLÓGIA

NEUROLÓGIA

1. Liečebné kúpele Rudas
Mystické prostredie a liečivé pramene preslávili tieto budapeš-
tianske kúpele, postavené pred viac ako 450 rokmi, široko-ďaleko 
vo svete. Niet pochýb o tom, že disponujú všetkými vlastnosťami, 
aby sa tešili obľube u návštevníkov. Nachádzajú sa na úpätí vrchu 
Gellért, jedného z klenotov Budapešti, v blízkosti 21 horúcich 
prameňov. Zo strešného bazéna sa otvára výhľad na ladné oblúky 
Alžbetinho mosta a panorámu rušnej Pešti.

 

2. Kúpele Széchenyi
Kúpeľný komplex, známy v peštianskom slangu ako „Sečka“, je 
najväčším v Budapešti a zároveň jedným z najväčších komplexov 
v Európe. Tento „kúpeľný palác“ spája v sebe neobarokový aj 
neorenesančný štýl. Pri jeho zmienke sa mnohým vybavia spo-
mienky na svetoznáme šachové partie vo vonkajšom bazéne 
a na architektonické prvky, ktoré sa pýšia znakmi klasicistického 
a neorenesančného štýlu. Zaujímavosťou je aj to, že chemické 
zloženie jeho termálnej vody je veľmi podobné zloženiu vody 
rieky Níl, a preto aj hroch zo susednej zoologickej záhrady dostáva 
odtiaľ vodu na kúpanie. Kúpele Mestského parku (Városliget) 
zapôsobia každým svojím detailom.

 

3. Liečebné kúpele a plaváreň svätého Gerarda
Toto úžasné dielo maďarskej secesie môžeme právom zaradiť 
medzi unikáty: bolo to prvé luxusné zariadenie v hlavnom meste 
a začiatkom 20. storočia sa stalo najmodernejším kúpeľným 
komplexom. Farebný porcelán značky Zsolnay zdobiaci steny 
termálnej časti alebo výjavy z diela Jánosa Aranya na presklených 
stenách sály sú honosným svedectvom ich mimoriadnej histórie. 
Do ich termálnej vody sa už ponorilo veľa celebrít. Ryan Gosling 
si tu v košeli vychutnal kávu. V roku 1927 tu otvorili jeden z prvých 
bazénov s vlnobitím na svete, ktorý funguje dodnes.

 

4. Aquaworld
Najväčšie zážitkové kúpele v Budapešti s názvom 
Aquaworld vás prenesú do tajomného sveta Inkov. Cez 
visutý most sa dostanete k zrúcanine chrámu bohyne 
slnka Inti a cesta dole vedie kľukatými toboganmi až do 
bazéna. V exotickej atmosfére džungle s 11 šmýkačkami 
si nájdete aj pokojné miesto na oddych: saunový svet 
oddelený od bazéna, kde rozprávková aróma éterických 
olejov ponúka fyzické a psychické uvoľnenie a vzpruženie.

5. Kúpele Milosrdných Veli Bej
Za bránami kúpeľov Veli Bej v Starom Budíne sa ocitnete 
na ceste v čase v rôznych storočiach a krajinách. O intímnu 
atmosféru bývalých tureckých kúpeľov sa postarajú 
široko-ďaleko známe autentické bazény, horúca sauna a 
voňavé parné kabíny. Kúpele renovované v roku 2012 sa 
stali útočiskom pre tých, ktorí sa chcú na chvíľu zastaviť 
a hľadajú oázu pokoja v rušnej Budapešti.

6. Kúpalisko Csillaghegy

7. Liečebné kúpele Dandár

 

8. Liečebné kúpele Király

 

9. Liečebné kúpele, kúpalisko a bazén 
s vlnobitím Palatinus

10. Liečebné kúpele a kúpalisko Paskál

 

11. Jódové a soľné liečebné kúpele a kúpalisko 
Pesterzsébet

 

12. Kúpalisko Pünkösdfürdő

13. Kúpalisko Római

14. Lukácsove termálne kúpele

 

Mapa kúpeľov 
MAĎARSKO

Slovenčina
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11. Liečebné a termálne kúpele Agárd
AGÁRD  

12. Liečebné, termálne a zážitkové kúpele Anna
SEGEDÍN  

13. Zážitkové kúpele Aquasziget
OSTRIHOM

14. Kúpalisko Árpád
SZÉKESFEHÉRVÁR

15. Liečebné kúpele a kúpalisko Árpád
BÉKEŠSKÁ ČABA 

16. Liečebné kúpele a kúpalisko Berekfürdő
BEREKFÜRDŐ 

17. Liečebné kúpele a kúpalisko Bogács
BOGÁCS   

18. Liečebné kúpele Brigetio
KOMÁRNO 

19. Jaskynné a zážitkové kúpele Cascade
DEMJÉN 

20. Termálne kúpele Cegléd
CEGLÉD     

21. Turecké, liečebné kúpele a kúpalisko Eger
JÁGER

  

22. Liečebné kúpele a kemping Gyomaendrődi Liget
GYOMAENDRŐD 

23. Liečebné kúpele a zážitkový vodný 
park Gyopáros
OROSHÁZA

   

24. Halasthermál
KISKUNHALAS  

25. Liečebné kúpele a kúpalisko Harkány
HARKÁNY    

26. Kúpalisko Kecskemét
KECSKEMÉT   

27. Termálne liečebné a zážitkové kúpele Kehida
KEHIDAKUSTÁNY  

28. Termálne a zážitkové kúpele, kemping Lipót
LIPÓT  

29. Liečebné termálne a zážitkové kúpele 
Rába Quelle
GYŐR

  

30. Liečebné a termálne kúpele Saliris 
Resort Spa
EGERSZALÓK

   

31. Sá-Ra Termál
HEGYKŐ   

32. Liečebné kúpele Szent Erzsébet 
Mórahalom
MÓRAHALOM

    

33. Liečebné kúpele Szigetvár
SZIGETVÁR   

34. Termálne kúpele a wellness Szilva
VÁSÁROSNAMÉNY 

35. Termálne kúpele Tamási
TAMÁSI   

36. Thermal Spa Siklós
SIKLÓS 

37. Liečebné a termálne kúpele Várkertfürdő Pápa
PÁPA 

38. Kúpalisko Végardó
SÁROSPATAK   

39. Kúpalisko Virágfürdő
KAPOSVÁR   

40. Zsóry Gyógy- és Strandfürdő
MEZŐKÖVESD   

1. Zážitkový vodný park Aquarius
Les pri jazere Sóstó, v ktorom sa na jar vznáša 
vôňa agátu, miestni nazývajú „pľúcami mesta“. 
Soľné jazero sa preslávilo veľmi rýchlo, pre-
tože oblasť letoviska navštívili aj Lujza Blaha, 
Gyula Krúdy a Frigyes Karinthy. V 50. rokoch 
minulého storočia tu objavili 50-stupňovú 
termálnu vodu, neskôr postavili Parkové 
kúpele (Parkfürdő) a začiatkom 21. storočia 
bol otvorený zážitkový vodný park Aquarius, 
ktorý razom premenil túto oblasť na obľúbené 
miesto odpočinku pre rodiny s deťmi.

  

6. Hungarospa Hajdúszoboszló
Či už ide o kúpanie, wellness služby alebo lie-
čebné postupy, nenájde sa nič, čo by kúpele 
Hungarospa nedokázali poskytnúť tým, ktorí 
túžia po oddychu. Pri pohľade na ruch tohto 
letoviska, ktoré ponúka množstvo skvelých 
zážitkov, vynikajúce reštaurácie a kvalitné 
ubytovanie, návštevník stráca reč, a to nie 
náhodou: je to totiž najväčší kúpeľný komplex 
v krajine aj v Európe.

   

9. Rodinné, zážitkové a liečebné 
kúpele Zalakaros
Každý, kto zavíta do tohto mesta v župe Zala 
a navštívi jeho kúpele s jedinečným zložením 
vody v celej Európe, sa sem zaručene vráti.
Komplex sa počas svojej 50-ročnej existencie 
neustále vyvíjal a dnes si v ňom každá gene-
rácia nájde vhodnú zábavu. Návštevníkov 
čakajú vonkajšie a vnútorné zážitkové bazény, 
šmýkačky, kúpeľné bazény a voňavé saunové 
seansy.

   

2. Bükfürdő Thermal & Spa
Hľadali ropu, no nakoniec na hranici idylického 
pohoria Bük narazili na termálnu vodu, ktorú 
spočiatku využívali iba ľudia z okolia. Neskôr si 
však získala takú popularitu, že sa tam rozhodli 
vybudovať kúpele. Takto sa začala história 
druhých najväčších kúpeľov v Maďarsku. Dnes 
už funguje ako kúpalisko a zážitkový park s 
34 bazénmi, šmykľavkami, 100-stupňovou 
čertovou saunou a trojúrovňovým wellness 
centrom.

 

7. Jaskynné kúpele Miskolctapolca
Vnútri vás čaká chladivá divoká voda, jas-
kynné chodby s ozvenou a hviezdna sieň 
a vonku ikonický mušľový bazén či ďalších 
5 bazénov. Jazernú jaskyňu formovala príroda 
tisíce rokov, vďaka čomu slúži ľuďom na liečbu 
aj relax. Sú to jediné prírodné jaskynné kúpele 
v Európe; ich teplá krasová voda pretekajúca 
kľukatými chodbami jaskyne a krištáľovo 
čistý, chladný vzduch sú skutočným balza-
mom na telo i dušu.

8. Liečebné kúpele a wellness Sárvár
Tí, ktorí si chcú vychutnať všetky výhody 
slanej vody, môžu relaxovať v kúpeľnom krídle 
a rodinný zážitkový bazén na ploche 5 000 m² 
ponúka baby bazén pre najmenších či detský 
bazén a dospelých poteší vírivkou. A v exkluzív-
nom saunovom svete utíchne hluk okolitého 
sveta.

  

10. Aquaticum Spa Debrecín
Aquaticum Debrecen sa nachádza v objatí 
storočných stromov Veľkého lesa v Debrecíne, 
ktorý očarí v lete aj v chladnej zime. Hostia 
túžiaci po dobrodružstve si tu užijú jazdu na 
obrovských toboganoch zarastených tro-
pickým porastom. Jedno z najzvláštnejších 
a najpozoruhodnejších kúpalísk v strednej 
Európe zaručuje vzrušujúci a rozmanitý záži-
tok pre všetkých členov rodiny, napríklad aj 
nočné kúpanie.

   

3. Hradné kúpele Gyula (Várfürdő)
Park niekdajšieho kaštieľa Almásyovcov s roz-
lohou 8,5 hektára je prírodnou rezerváciou. 
Nachádzajú sa tu hradné kúpele (Várfürdő), 
ktoré boli otvorené v roku 1959. Vďaka reno-
vácii dnes čaká na svojich hostí wellness, 
ktorý uspokojí všetky potreby, ako aj charak-
teristická červenohnedá liečivá voda. V lete 
môžete relaxovať v tieni starodávnych stromov 
a v chladnejšom počasí si energiu dobijete 
v AquaPalota (Aqua Paláci) so službami pre 
rodiny s deťmi a saunovým parkom.

   

4. Liečebné kúpele Hagymatikum
Mesto Makov už nie je známe len svojou cibuľou, 
ktorá sa považuje za Hungaricum, ale preslávilo 
sa aj ikonickou atrakciou mesta, kúpeľným kom-
plexom postaveným podľa plánov architekta 
Imre Makovecza. Pobyt v Hagymatikum je 
veľkým zážitkom pre všetky generácie: postará 
sa o to bazén pre najmenších na detskom 
ostrove Sherwood a obrovský saunový park pre 
dospelých. Je to ideálna voľba aj pre tých, ktorých 
trápia zdravotné problémy, pretože voda kúpeľov 
a bahno rieky Maros (rumunsky Mureş) zmier-
ňujú príznaky rôznych ochorení kĺbov a svalov. 

  

5. Jazerné kúpele Hévíz
Ťažko povedať, čo najviac láka státisíce hostí, 
ktorí sem každoročne prichádzajú: je to 
rozprávkové prostredie, lekná plávajúce na 
hladine jazera, jedinečné liečivé bahno na dne 
alebo termálna voda, ktorá je príjemná v lete 
aj v zime? Jedno je však isté – počas kúpania 
v najväčšom prírodnom termálnom jazere 
v Európe človek nadobúda pocit nekonečného 
pokoja a mieru, a nezáleží na tom, či sem zavíta 
v lete alebo v chladnejšom období.

   


