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ÚVOD 

Maďarsko je po celý rok bezednou pokladnicí zázraků. Bez ohledu na to, kdy se 
vydáte za poznáním této země, nikdy se nepřesytíte jejími proměnlivými odstíny. 
Chcete-li si zblízka prohlédnout bezpočet přírodních a kulturních skvostů v naší 
zemi s příslibem neotřelých zážitků, vydejte se na cestu kamkoli a všude budete 
narážet na další a další nádherná místa. Ať už se plavíte na lodi, která se pohupuje 
ve vlnách Balatonu, shlížíte z dechberoucích vrcholků pohoří Mecsek nebo se 
ocitnete uprostřed rozlehlé Velké dunajské nížiny, dívejte se pozorně kolem sebe. 
Objevujte poutavé příběhy, které se skrývají za každou pamětihodností a turistickou 
zajímavostí, města a stavby se staletou historií, dávné pověsti a starobylá místa. 
Slibujeme vám, že si odsud odnesete zážitky na celý život.
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Návštěvníci naleznou v této části Maďarska ležící na východ od Dunaje 
nekonečné pusty i hornaté oblasti. Zcela rovnou Velkou dunajskou nížinu 
protínají v oblasti Hortobágy dlouhé vahadlové studny, zatímco devítiobloukový 
most, krčmy a stáda maďarského stepního skotu zavedou návštěvníky zpět 
do minulosti. Severně leží Tokaj, nejznámější vinařská oblast Maďarska, nebo 
můžete vylézt na kopec Kékestető a pokochat se pohledem z ptačí perspektivy. 
Východní Maďarsko však představuje mnohem víc než jen velkolepou 
přírodní krásu: také města Segedín, Debrecín a Nyíregyháza nabízejí spoustu 
překvapení.

VÝCHODNÍ
MAĎARSKO
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VÝCHODNÍ MAĎARSKO

Debrecín, druhé největší maďarské město, leží poklidně blízko východních 
hranic země. Díky zpravidla omezenému provozu vozidel v centru se nabízí 
radostný zážitek objevovat město pěšky. Během krátké a příjemné procházky 
můžete obdivovat slavný triptych proslulého maďarského malíře Mihálya 
Munkácsyho v Muzeu Déri, potěšit se pohledem z Velkého reformovaného 
kostela a jít se podívat na neobvyklou podobu umění v novodobém centru 
MODEM. Ulici Piac a Hal köz lemují bary a restaurace, zatímco v parku Nagyerdő 
na vás spolu se zoologickou zahradou, lázněmi Aquaticum a Vědeckým 
centrem Agora čeká odpočinek.

Město Hajdúszoboszló, zrekonstruovaná a oblíbená lázeňská destinace 
nedaleko Debrecínu, se spolu se svými bazény, saunami a tobogány pyšní 
největším lázeňským komplexem v Evropě. V blízkosti je také Hortobáďský 
národní park. Národní park představující profesionální maďarské jezdectví, 
unikátní maďarský stepní skot a vzácné ptactvo je na seznamu světového 
dědictví UNESCO. Díky výletům lodí v Ptačí rezervaci jezera Tisza mohou 
návštěvníci nahlédnout do života volavek a kormoránů. Ekocentrum Poroszló 
se pyšní největším evropským sladkovodním akváriem, okolo jezera Tisza 
vede 70 kilometrů dlouhá cyklostezka a ať se zastavíte ve kterémkoliv městě, 
narazíte s velkou pravděpodobností na pláž u jezera, kde si můžete odpočinout.

Severně ležící. Eger je město, které rozhodně stojí za návštěvu. Egerský hrad 
opředený historickým i literárním věhlasem shlíží na krásné barokní centrum 
města. Z doby osmanské nadvlády se dochoval minaret a turecké lázně, 
zatímco středověké zbraně na hradě připomínají slavné bitvy.

VÝCHODNÍ MAĎARSKO SE SVÝMI PUSTAMI, 
MOKŘADY A VOLNĚ ŽIJÍCÍMI ŽIVOČICHY SE PYŠNÍ 

HORTOBÁĎSKÝM NÁRODNÍM PARKEM  
I SVĚTOZNÁMÝM TOKAJSKÝM VÍNEM. SKUTEČNÉ 
LÁZEŇSKÉ MĚSTO HAJDÚSZOBOSZLÓ SE PYŠNÍ 

NEJVĚTŠÍM EVROPSKÝM LÁZEŇSKÝM KOMPLEXEM 
A MĚSTO EGER PŘITAHUJE NÁVŠTĚVNÍKY SVOJÍ 

BOHATOU A VELMI ZAJÍMAVOU  
HISTORIÍ.

VÝCHODNÍ  
MAĎARSKO

Vinné sklepy v Hercegkút



8 9

S historickou legendou se pojí proslulé egerské víno Bikavér (překládané jako 
„býčí krev“), lákající návštěvníky do sklepů v Údolí krásných žen.

Za Egerem se rozprostírá turistická oblast pohoří Mátra a Bükk s hustou  
a spletitou sítí pěších cest. Stačí si vybrat, region nabízí vše od nordic walkingu, 
běhu na lyžích a úzkorozchodné železnice po zábavní parky. Mezi přírodní krásy 
patří vodopád v údolí potoku Ilona, rozhledna Galyatető, vrchol hory Kékestető 
a úlové kameny v oblasti Bükkalja.

Za pohořím Bükk poblíž Miskolce se nachází krásné město Lillafüred, které 
stojí za návštěvu díky projížďce po úzkorozchodné železnici, zatímco na 
jezeře Hámori si můžete zaveslovat. Na hradě Diósgyőr se pořádají koncerty  
a vojenské přehlídky a plavci ocení jedinečné jeskynní lázně v Miskolc-Tapolce.

Vinařskou oblast Tokaj, posetou vinnými sklípky a zapsanou na seznam 
světového dědictví UNESCO, samozřejmě nejvíc proslavila její nenapodobitelná 
vína. Další zajímavostí regionu jsou zábavní park Zemplín, zoologická zahrada 
Nyíregyháza a krápníkové jeskyně Aggtelek. Když už jste tady, můžete rovněž 
objevovat místní hrady postavené na začátku 18. století a projet na kole oblast 
Horní Tiszy.

Na jihovýchodě Maďarska se nachází zajímavé město Gyula s rozsáhlými 
lázněmi, situovanými v prostorách 600 let starého zámečku Almásy. Celoroční 
interaktivní výstava ukazuje každodenní život šlechty.

Slunné město Segedín na řece Tisze nabízí secesní architekturu  
a pulzující galerie. Asi nejznámější památkou tohoto okouzlujícího místa je 
velkolepý votivní kostel, který při divadelních a hudebních vystoupení pod 
širým nebem, pořádaných v rámci každoročního segedínského open-air 
festivalu, slouží jako úchvatné kulisy.

Sousední město Makó láká návštěvníky na lázně Hagymatikum, které navrhl 
kultovní mistr maďarské organické architektury, Imre Makovecz, a na národní 
historický park v Ópusztaszeru, nabízející velkolepou výstavu připomínající 
dobytí Karpatské kotliny Uhry – a při správném počasí můžete i pozorovat 
hvězdy.

Jezero Hámori v Lillafüredu
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REGION
EGER

REGION EGER

Pohoří Mátra a Bükk dominující severní části Maďarska je největším horským 
pásmem země a návštěvníci bez ohledu na věk či pohlaví zde najdou 
zábavné akce. Milovníci volné přírody, městští průzkumníci, nároční turisté, 
nadšenci do koupání a lázeňství – dokonce i znalci vína – si to tady zamilují! 
Když vás turistika v nádherných lesích vyčerpá, nabídnou vám koupání, lázně  
a prohlídky historických měst řadu příležitostí k zotavení. Egerský hrad obsazený  
v 16. století Turky a hrad Diósgyőr shlížející na říčku Szinvu jsou dvě historické 
památky regionu, které stojí za návštěvu, přičemž milovníci folklóru mohou 
objevovat dědictví lidového umění matyó. 

Pohoří Mátra je pozůstatkem prehistorické sopečné činnosti a Bükk je krasovou 
oblastí oplývající nádhernými jeskyněmi. V tomto kraji mohou návštěvníci 
začít den náročnou prohlídkou jeskyní s následným odpoledním koupáním ve  
400 let starých tureckých lázních se zlatou kopulí a završit ho večer ochutnávkou 
kulinářských specialit a vín z nejméně tří vinařských oblastí (Bükk, Eger  
a Mátra). Nabízí jedinečné příležitosti pro pěší túry i prohlídky pamětihodností 
pro osvěžení těla i ducha: navštivte Údolí krásných žen, místo zrodu vína Egri 
Bikavér, a to buď na kole či po místní úzkorozchodné železnici, a ponořte se do 
místní vinařské kultury.
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Národní park Bükk
Egerský hrad
Eger, Szépasszonyvölgy
Kékestető a televizní věž Kékestető
Lillafüred, vodopád
Egerszalók, lázně a travertinové terasy
Jeskynní lázně Miskolc-Tapolca
Gyöngyös, soustava vinných sklepů ve Farkasmály
Mátraszentistván
Galyatető, rozhledna Galya 
Mezőkövesd, Muzeum matyó
Bükkszék
Hrad Diósgyőr
Hrad Sirok
Szilvásvárad
Hollókő
Národní park Aggtelek
Egerská katedrála
Egerský minaret
Gyöngyös–Sástó, adrenalinový park
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Gyöngyös

Miskolc

Aggtelek

Hollókő

Mátraszentistván 18
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Galyatető

Bükkszék

Sirok

Egerszalók Mezőkövesd

Szilvásvárad

Lillafüred

Bratislava 339 km
3 hodiny 21 minut

Bělehrad 443 km
4 hodiny 41 minut

Lublaň 623 km
5 hodin 36 minut

Praha 663 km
6 hodin 16 minut

Budapešť 140 km
1 hodina 29 minut

Vídeň 381 km
3 hodiny 49 minut

Varšava 632 km
7 hodin 51 minut

Berlín 896 km
9 hodin 42 minut

Eger

Záhřeb 504 km
4 hodiny 37 minut
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EGERSKÝ HRAD

MINARET

KATEDRÁLA

SZÉPASSZONYVÖLGY

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU JEN JEDEN DEN

EGER, BAROKNÍ POKLADNICE

Hlavní zajímavosti Egeru jsou dobrým odrazovým můstkem pro poznávání 
severovýchodní části Maďarska. Mohutný a jedinečný egerský hrad, 
historická památka po staletí odolávající pohnutým dějinám a opředená 
mnoha legendami, je jedním z nejznámějších míst v Maďarsku. Návštěva 
hradu a spleti jeho podzemních tunelů a sklepení si uchovává autentickou 
středověkou atmosféru a nabízí pohled do života tehdejších králů, ale i širokou 
škálu zajímavých expozic ve svém muzeu. Příjemná procházka po promenádě 
podél hradní zdi vás zavede k charakteristické budově z éry Osmanů. Egerský 
minaret, jehož modlitební věž se turecky nazývá minare, je nejsevernější, 
dodnes stojící stavbou osmanské architektury. Vystoupejte po 97 strmých 
schodech a ze 40 metrů vysokého minaretu se vám naskytne nádherný výhled 
na barokní město. 

Druhou největší církevní stavbou Maďarska je egerská katedrála pyšnící se 
nádherným interiérem. Její mohutná kopule a věže – typické pro klasicistní 
architekturu – se tyčí 20 pater vysoko nad městem.

Když opustíte centrum, pěknou procházkou dojdete do Szépasszonyvölgy 
(Údolí krásných žen), nejznámější části zhruba 130 kilometrů dlouhé soustavy 
sklepů tohoto města. Naštěstí i tady vypukla gastro-vinařská revoluce se 
středomořsky inspirovanými terasami, barevnými vinárnami, nejnovějšími 
víny, trendy v gastronomii, designem interiéru, jazzem a swingem a kvalitními 
šunkami a sýry spolu s vynikajícím tradičním chlebem se sádlem. Veselá 
vinařská oblast s nabídkou vín od drobných místních vinařů po slavné velké 
značky.

Eger
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EGERSZALÓK

MEZŐKÖVESD SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU DVA DNY

LUXUSNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OKOLO EGERU

Z Egeru dojedeme do Egerszalóku, jedněch z nejunikátnějších termálních 
lázní – museli byste se vydat do tureckého Pamukkale, nebo ještě dál 
do Yellowstonského národního parku ve Spojených státech, abyste našli 
něco podobného – zdejší zamlžené přírodní terasy zvané Solný vrch 
vytvořené travertinovým vápencem nabízejí lázeňský zážitek, na jaký nikdy 
nezapomenete. Dlouho to byla ryze venkovská zkušenost bez příkras, ale teď je 
na denním pořádku luxus.  Venkovní bazény obsahují kvalitní léčivou vodu a ty 
vnitřní nabízejí rozmanité zážitky, včetně venkovní vytápěné sauny.

Mezőkövesd, „hlavní město matyó“, vás pohltí krásným lidovým uměním 
jedinečných lidí s tajemným názvem matyó. Právě jim patří nejznámější 
maďarský vyšívací vzor, který je na seznamu světového dědictví UNESCO. 
Dřívější hotel Korona je nyní Muzeem matyó s expozicí nespočetných variací 
vyšívacího vzoru „růže matyó“, svatební promenádou, modelem tradičního 
obchodu s modrotiskem a dokonce i „surc“ obchodem (kdy „surc“ je tradiční 
matyó mužský oděv vypadající jako zástěra).Egerszalók, travertinové terasy
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HRAD SIROK

KÉKES

GALYATETŐ

ADRENALINOVÝ PARK OXYGEN

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU TŘI DNY

NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY

Po Egeru stojí za to vydat se do pohoří Mátra a zakusit tak vše, co region nabízí.

Už jen dojít ke zřícenině nejvýznamnější stavby svého druhu, hradu Sirok, je 
zážitek sám o sobě, protože hrad byl postaven na samém vrcholu strmého kopce 
sopečného původu. Poměrně nedávno byl zrekonstruován nejvýznamnější 
prvek dolní a horní pevnosti – padací most ovládaný protizávažím, přičemž 
expozice hradu nabízí návštěvníkům pohled na rušný život ve středověku.

Na nedaleké hoře Kékes se tyčí známá kékešská televizní věž, nejvyšší stavba 
v Maďarsku. Byla postavena v roce 1958, ve zlaté éře maďarské televize,  
a v 80. letech 20. století byla zrekonstruována a zmodernizována. V zastřešené 
kruhové části věže se nachází bar a venkovní část slouží jako vyhlídka – z obou 
je úžasný pohled. Většina turistických cest vede na Kékes, který se pyšní rovněž 
nejdelší sjezdovkou v Maďarsku.

Druhý nejvyšší bod Maďarska, Galyatető, je ideální turistickou destinací 
pro milovníky přírody všech věkových kategorií. Toužíte-li po nejlepším 
panoramatickém zážitku, zamiřte na velkolepou a nedávno zrekonstruovanou 
rozhlednu Galya: samotná stavba i pohled z výšky stojí za to.

Na půl cesty mezi Mátrafüredem a Mátraházou nabízí Adrenalinový park 
Oxygen nezapomenutelná dobrodružství, včetně jízdy po ocelovém lanu ve 
výšce 30 metrů nad těžební jámou a 20metrového řízeného volného pádu 
podél stěny jámy. Nemusíte ale být závislí na adrenalinu, abyste si místo užili, 
neboť nabízí zábavu pro celou rodinu: dětem se budou líbit čtyřkolky, lanová 
dráha a elektrický skútr, ale i jízda ve vodní zorbingové kouli.

Hrad Sirok
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SOUSTAVA VINNÝCH 
SKLEPŮ VE FARKASMÁLY

HOLLÓKŐ
SEZNAM PŘÁNÍ

POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU ČTYŘI DNY

OBJEVTE TRADICE REGIONU

Kdysi bylo ve městě Gyöngyös centrum zábavy, dnes zažívá soustava vinných 
sklípků ve Farkasmály určitý druh renesance. Nejstarší ze 25 jedinečně 
spojených sklepů byly před zhruba 300 lety vytesány do vápencové skály. 
Sklepy mají nahoře lisovny pyšnící se propracovanými dřevěnými přístřešky  
a uprostřed je dům správce sklepů. 

Jen kousíček od Mátry leží překrásná vesnička Hollókő, která je největším živým 
skanzenem Maďarska a domovem hrstky lidí udržujících své tradice. Vypadá to, 
že Hollókő, nacházející se v zemi „Palóc“ v regionu Cserhát, zůstalo negativními 
vlivy 20. století nedotčeno – není divu, že bylo prvním místem v Maďarsku  
a také první vesnicí na světě zapsanou na seznam světového dědictví UNESCO. 
Ponořte se do venkovského života 19. století a věřte, že místní lidé nenosí 
svůj starý tradiční lidový kroj a nejedí chléb se solí pouze v rámci turistické 
atrakce! Po tomto živém muzeu venkovského života a lidových tradic budete 
možná chtít strávit nějaký čas návštěvou středověké venkovské, ale nedávno 
zrekonstruované mohutné skalní pevnosti nebo se projít podél malebného 
potůčku a jezírek určených ke koupání a máčení konopí.

Hollókő
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EGER A BITVY 
O HRANIČNÍ PEVNOST

Na konci 16. století byl egerský hrad vystaven ne jednomu, ale hned dvěma 
útokům. První je známější: v roce 1552 čelila malá jednotka vojáků vedená 
kapitánem Istvánem Dobó velké přesile a podařilo se jí neuvěřitelné, odolat 
útoku mocné osmanské armády. V roce 1596, tedy o necelé půlstoletí později, 
se ale osmanská armáda vrátila a neváhala: tentokrát nedokázali obránci (pod 
vedením Pála Nyáryho) útočníkům vzdorovat. Většina obránců se vzdala, 
útočníci kapitána zajali a hrad zůstal pod nadvládou Osmanů až do roku 1687.
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CO SI V TOMTO 
REGIONU ROZHODNĚ 

NENECHÁTE UJÍT

V minulém století celosvětově proslavilo egerskou vinařskou oblast červené 
víno s označením hungarikum Egri Bikavér (egerská býčí krev). Egri Csillag 
(hvězdu Egeru) vytvořili místní vinaři v roce 2010 a zaznamenali obrovský 
úspěch. První odrůdou je červené cuvée z modrých hroznů plné chuti, které se 
výborně hodí k typické maďarské kuchyni a pokrmům ze zvěřiny. Egri Csillag 
je osvěžující bílé víno, také cuvée, vhodné k lehkým letním obědům, večeřím 
či piknikům.

EGRI BIKAVÉR A EGRI CSILLAG

PALÓCKÁ (POLOVECKÁ) 
POLÉVKA A UZENÝ PSTRUH

Podle legendy požádal velký Palóc, Kálmán Mikszáth, jako první o pokrm, 
který „by zkombinoval všechny chutě maďarské kuchyně“. Dnes se připravuje 
z hovězího, jehněčího nebo vepřového masa s bramborami, fazolovými lusky  
a další zeleninou, se špetkou kopru, trochou octu a smetany, a tvoří tak 
„typickou“ maďarskou chuť. Vedle zajímavých přírodních pokladů údolí 
Szalajka je szilvásváradská specialita v podobě pstruha uzeného v troubě 
jedním ze známých produktů severního Maďarska.



26 27

OSMANSKÉ DĚDICTVÍ  
V EGERU

150 let osmanské nadvlády zanechalo na Maďarsku stopy. Kultury těchto 
dvou národů se nevyhnutelně vzájemně formovaly – zejména v dobách 
míru. Kdekoliv se osmanští Turci objevili, tam horlivě započali stavby prvních 
církevních budov – v Maďarsku je nejzachovalejší z nich egerský minaret –  
a lázní. Nejokázalejší ze všech maďarských tureckých lázní – neboli hamam – 
se nachází v Egeru a nechal je postavit paša Arnaut, ovšem velkolepé jsou i 
pozůstatky lázní sultána Valida.

Osmanské dědictví však nejsou jen stavby. Turci milovali růže a pěstovali 
je všude, kde se dalo, ale za Osmanské říše se do Maďarska dostala i káva  
a tabák. Turci byli zodpovědní i za příklon maďarské kuchyně k vepřovému 
masu i sádlu: vepřové bylo jedinou složkou potravin, které se Turci nedotkli, 
proto bylo pro místní vždy dostupné. Maďarsko vděčí Turkům také za mletou 
papriku, paprikové lusky, rajčata, lilky a mák. Některé typické maďarské pokrmy 
– například kapustové závitky, tarhoňa, lečo a langoše – by bez tureckého 
vlivu neexistovaly. Dokonce i maďarské slovo pro kotel na vaření – bogrács – 
je tureckého původu. Kdo ví, jaké by byly maďarské výrazy pro boty (csizma), 
bačkory (papucs nebo mamusz) a bičík (korbács), kdyby se osmanská armáda 
rozhodla jít okolo Maďarska a ne přes něj.

Egerský minaret
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REGION 
TOKAJ

REGION TOKAJ

Kraje Tokaj, Horní Tisza a Nyírség leží v severovýchodní části Maďarska na 
rozhraní tří zemí. Tento živý a rozmanitý kraj nabízí památky a aktivity pro celou 
rodinu.

Historická vinařská oblast Tokaj-Hegyalja, zapsaná na seznam světového 
dědictví UNESCO, je místem zrodu slavné odrůdy vína Tokajské Aszú. Kořeny 
pěstování vína v regionu jsou tisíc let staré a jedinečné mikroklima je pro 
pěstování vína znamenité, což dokazují i rozsáhlé a spletité systémy okolních 
vinných sklípků. Návštěvníci si mohu vybrat ze široké škály degustací kvalitních 
vín a prohlídek vinic a pochutnat si na nejlepších pokrmech nejmodernější 
kuchyně.

Také milovníci kultury a historie naleznou v regionu příjemná místa k návštěvě. 
Historické hrady Zemplínu, včetně zrekonstruovaných hradů Füzér a Szerencs 
a známého Rákócziho hradu v Sárospataku (Blatném Potoku), jsou ideálními 
turistickými destinacemi.

Šli byste si raději zapádlovat? Horní Tisza, Bodrog a Hernád nabízejí vynikající 
výlety na kajacích a kánoích – písčité břehy, bujná vegetace a vesnice obklopující 
řeky propůjčují tomuto kraji romantickou atmosféru, která vás určitě okouzlí. 
Region nabízí zábavu pro celou rodinu, včetně zábavního parku, zoologické 
zahrady a koupání. Dopřát si můžete i kulinářské požitky: místní pokrmy ze 
zvěřiny zkrátka musíte ochutnat, stejně tak i místní odrůdu meruňek (Gönci)  
a samozřejmě švestky, jak dokazuje tzv. švestková cesta v Panyole.

OBJEVTE TRADICE REGIONU

Tarcal, kaple sv. Terezy
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Bodrogkeresztúr, Muzeum octářství Acetánia
Mád, Aszúház (Dům Aszú)
Boldogkőváralja, hrad Boldogkő
Tokaj-Hegyalja, festivalové místo
Füzér, hrad Füzér
Hercegkút, soustava vinných sklepů
Hollóháza, Muzeum porcelánu Hollóháza
Füzérradvány, zámek Károlyiů
Jezero Megyer-hegy
Nyíregyháza, Zoologická zahrada Nyíregyháza
Sárospatak, Rákócziho hrad
Tokaj, Muzeum vinařství UNESCO
Vizsoly, Návštěvnické centrum vizsolské bible
Sátoraljaújhely, Zábavní park Zemplín
Regéc, hrad Regéc
Máriapócs, poutní místo
Nyíregyháza, zábavní park
Szerencs, Rákócziho hrad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bratislava 431 km
4 hodiny 9 minut

Varšava 562 km
7 hodin 3 minuty

Bělehrad 595 km
5 hodin 25 minut

Praha 754 km
7 hodin 4 minuty

Budapešť 230 km
2 hodiny 17 minut

Vídeň 472 km
4 hodin 36 minut

Lublaň 715 km
6 hodin 24 minut

Berlín 937 km
9 hodin 31 minut

Tokaj

Záhřeb 573 km
5 hodin 21 minut

7
Hollóháza

5 Füzér

8
Füzérradvány

13

Vizsoly

15
Regéc

14
Sátoraljaújhely

3

Boldogkőváralja

6

9
Hercegkút

11
Sárospatak

16

Máriapócs

10
17

Nyíregyháza

18
Szerencs 12

4

Tokaj

1 Bodrogkeresztúr2Mád
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MUZEUM VINAŘSTVÍ UNESCO

RÁKÓCZIHO HRAD  
V SÁROSPATAKU

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU JEN JEDEN DEN

Součástí vaší první návštěvy tokajské vinařské oblasti bude pravděpodobně 
město Tokaj.

Toto barokní město prošlo rekonstrukcí poměrně nedávno a díky svým 
kostelům, barevným domům a překrásnému náměstí je skvělým místem pro 
příjemnou procházku. Kulturní čtvrť, výsledek rozsáhlé rekonstrukce a projekt  
hodný 21. století, láká k návštěvě moderní divadelní budovy, staré synagogy 
přeměněné na kulturní centrum a bývalé pivnice, přestavěné na Muzeum 
vinařství UNESCO. Tento pozoruhodný architektonický počin je ideální 
kombinací tradičních staveb a nejnovějších digitálních řešení nabízejících 
hravou interaktivnost. Můžete se zde vydat na virtuální prohlídku po regionu 
pěšky, na kole, autem či dokonce v koši horkovzdušného balónu. Vaši výpravu 
umocní aromatéka, sbírka koření a vinotéka.

Z Tokaje byste měli pokračovat ke kopcům Zemplínu, pyšnících se nejméně 
čtyřmi krásnými zříceninami hradů (Füzér, Regéc, Szerencs a Boldogkőváralja), 
a nádherně zrekonstruovaným hradem Rákócziů v Sárospataku. Hrad, 
který je nejpozoruhodnější stavbou kraje a místem se značným historickým 
významem, byl dějištěm posledního kuruckého uherského sněmu, kdy 
bylo poprvé v historii Uher zrušeno nevolnictví. Hradní komplex byl od doby 
vládnoucího pána důkladně zrekonstruován, ovšem monumentální zdi tzv. 
Červené věže, lodžie kněžny Lorántffy a vnitřní nádvoří jsou stejně krásné jako 
v době rozkvětu hradu.

Rákócziho hrad v Sárospataku
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JEZERO MEGYER-HEGY

HERCEGKÚT, SOUSTAVA VINNÝCH SKLEPŮ 

ZÁBAVNÍ PARK ZEMPLÍN

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU DVA DNY

Pokud v Sárospataku přenocujete, určitě si nenechte ujít výlet k jednomu  
z maďarských přírodních divů, nedalekému jezeru Megyer-hegy. Nejedná se  
o skutečné jezero, ale o dešťovou vodou zatopený starý kamenolom, který v 
době svého rozmachu ročně produkoval průměrně 400 vysoce kvalitních 
mlýnských kamenů, po nichž byla obrovská poptávka i mimo Maďarsko. Jezero 
je v místě strmých stěn tyčících se do výšky 70 metrů hluboké 6,5 metru. Stezka 
vedoucí po obvodu stěn nabízí úchvatný pohled na lom a jezero pod ní.

Pouhé 3 kilometry od Sárospataku najdete další atrakci, která stojí za návštěvu: 
soustavu vinných sklepů v Hercegkútu. Není náhodou, že maďarské vinařské 
vesnice jsou typickými švábskými osadami – tito nadšení vinaři germánského 
etnického původu jsou známí svojí přísnou pořádkumilovností, organizovaností 
a pracovitostí. Hercegkút není výjimkou: vinné sklepy v Gombos-hegy  
a Kőporosu jsou úhledně uspořádané do čtyř řad – vinné sklípky pod zhruba  
200 domy jsou 10–40 metrů hluboké. Kalvárie a její okolí stojí rovněž za návštěvu 
– a ochutnávka lahodných vín spolu s vynikajícím švábským obloženým talířem 
bude dokonalou tečkou za vaší zdejší návštěvou.

Do zábavního parku Zemplín vybudovaného na třech terasách kopce Magas, 
na který vede nejdelší jednosedačková lanovka v Maďarsku, to není daleko. 
Najdete zde nejdelší tobogán, který je provozován za každého počasí, a nejdelší 
a nejširší sjezdovku s umělým povrchem. Nejzajímavější atrakcí parku je 
kilometrová jízda po ocelovém lanu zvaná Sólyom (sokol) ve výšce 100 metrů 
rychlostí 80 kilometrů v hodině. 

Pleso Megyer-hegy
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HRAD FÜZÉR

MUZEUM PORCELÁNU 
HOLLÓHÁZA

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU TŘI DNY

Nejsevernější svahy Zemplínu nabízejí monumentální hrad, průmyslovou 
historii a estetický klenot. 

Velkolepý kopec Füzér, který je pozůstatkem bývalé sopky, korunuje hrad 
Füzér. Tato nedávno zrekonstruovaná historická památka byla nádherná i jako 
ruina. Dnes tato majestátní pamětihodnost se svými bílými, na slunci zářícími 
zdmi dominuje okolní krajině. Hrad nabízí dechberoucí panoramatický pohled 
na bujné zelené svahy Zemplínu.

Hollóháza, klidná vesnice obklopená lesy a pyšnící se pozoruhodným hradem, 
je sídlem porcelánky Hollóháza, což je značka s dvě stě let starou tradicí  
a také největší továrna na porcelán v Maďarsku. Stálá expozice továrny obsahuje 
velké množství sošek a běžných užitných předmětů. Můžete se zúčastnit 
organizované prohlídky továrny a dokonce si i vyzkoušet malování na porcelán.

Hrad Füzér
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MÁRIAPÓCS

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
NYÍREGYHÁZA  

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU ČTYŘI DNY

Pouhých 30 kilometrů od Nyíregyházy leží Máriapócs, jedno z nejvý-
znamnějších poutních míst mariánského kultu. Po osmanské éře si míst-
ní lidé účastnící se církevních bohoslužeb ve vesničce Pócs všimli, že 
Panna Marie na ikoně namalované bratrem místního kněze pláče. Byla 
to tak převratná novina, že přišlo nařízení převézt ikonu do Vídně, kde 
je v katedrále svatého Štěpána uchována dodnes. Podle legendy doká-
zal i její přesný duplikát plakat a činit zázraky, proto tato prostá malba 
přitahuje do barokního kostela půl milionu návštěvníků ročně, včetně  
samotného papeže Jana Pavla II., který zde sloužil mši.

Zoologická zahrada Nyíregyháza se nachází v Sóstó, v sousedství hojně 
navštěvované Nyíregyháze, hlavního města regionu Nyírség. Tento dubový les 
o rozloze 30 hektarů je domovem 5 000 živočichů, z nichž někteří jsou jedinými 
zástupci svého druhů v Maďarsku. Den strávený na tomto exotickém místě 
vás vezme na zoologické dobrodružství okolo světa. Horský výšlap v Andách, 
procházka po dně oceánu, výlet do srdce džungle, lachtaní show, prohlídka 
savany a krmení žraloků v obrovském akváriu – to jsou jen příklady úžasných 
akcí, které se na tomto báječném místě konají.

Máriapócs
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HRADY 
ZEMPLÍNU

Zemplínské kopce nabízejí cestování časem a díky jejich nejméně pěti hradům 
nacházejícím se v těsném sousedství se vypravíte do středověku. 

Tyto hrady byly postavené ve 13. století po mongolské invazi. Předávaly se 
z jedné šlechtické rodiny na druhou a na začátku 18. století hrály klíčovou 
roli v boji za nezávislost, vedeném sedmihradským knížetem Františkem  
II. Rákóczim. Nakonec je zničila habsburská monarchie.

Hrad Füzér se dodnes pyšní skutečností, že zde byla rok po bitvě u Moháče  
v roce 1526, klíčové události maďarských dějin, držena Svatoštěpánská koruna. 
Rákócziho hrad v Sárospataku byl v roce 1708 místem konání posledního 
uherského sněmu během již zmíněného boje za nezávislost a došlo při něm 
ke zrušení nevolnictví v Maďarsku. Ani hrad, původně postavený jako klášter  
a později přestavěný na pevnost, Habsburkové nešetřili: jeho věže byly zničeny 
a budovy použity jako sýpky. Hrad Boldogkő v Boldogkőváralja měl menší 
vojenský význam, což byl zřejmě důvod, proč je známý hlavně díky básni, 
kterou tam v 16. století napsal proslulý maďarský básník Bálint Balassi a nazval 
„Pro pijáky vína“ (Borivóknak). Hrad byl nedávno zrekonstruován a nyní je v něm 
situováno úžasné návštěvnické centrum.

Hrad Boldogkő
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TOKAJSKÉ ASZÚ 

Tokajské Aszú patří mezi nejoceňovanější sladké dezertní víno na světě. 
Výrobu dezertních vín v Tokaji regulovaly již od raného 16. století speciální 
návody, které identifikovaly vinice rodící pro toto víno nejlepší hrozny. Tokaj 
je nejstarší světovou vinařskou oblastí s písemnými nařízeními týkajícími 
se původu hroznů a vín. Tato nařízení byla v podstatě prvními příklady 
dnešního systematického označení původu. Produkce vín Aszú byla dlouho 
přísně regulována, aby bylo dosaženo nejvyšší možné kvality. Název Aszú 
znamená základní víno, které je během fermentace nebo po ní obohacené 
o jednotlivě sbírané „aszú“ (polosuché) hrozny. Tím dochází k dvojité 
fermentaci a výsledkem je jedinečná bohatost chuti a intenzivní aroma.  
Hrozny aszú se sbírají jednotlivě po několik týdnů (jeden sběrač může nasbírat  
12-18 kilogramů aszú hroznů za den) a až do konce sklizně se skladují v kádích. 
Kádě mají na dně otvor, aby se šťáva obsahující vysoké množství cukru, tzv. 
esence, prostou váhou hroznů vymačkala a posbírala. Většina takto posbírané 
esence se přidá zpět do fermentujícího vína Aszú a zbylé množství se stočí do 
lahví.

Ne všechny vinice produkují hrozny, které jsou pro odrůdu vína Aszú vhodné. 
Místo musí mít správné mikroklima a bohatý přírodní zdroj vody. Město Tokaj 
stojí na soutoku řeky Tiszy a Bodrogu, kde pro odrůdu Aszú bývá na podzim 
vždy dostatečně vlhký vzduch.

Co ryzí Aszú potřebuje? Klíčovou složkou hroznů Aszú je typ plísně zvané 
botrytis cinerea, běžně známé jako plíseň šedá. Aby se plíseň utvořila, jsou 
zapotřebí dokonale zralé a zdravé hrozny.
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DEBRECÍN A 
VELKÁ DUNAJSKÁ 

NÍŽINA

DEBRECÍN, HORTOBÁGY, 
HAJDÚSZOBOSZLÓ  

A JEZERO TISZA 

Debrecín, druhé nejlidnatější město Maďarska, nabízí spoustu volnočasových, 
rekreačních a zábavných aktivit v samém srdci východního Maďarska a Velké 
dunajské nížiny. Místní univerzita zajišťuje stabilní přítomnost pulzující kultury 
mladých, ovšem Debrecín má co nabídnout i celým rodinám, zejména těm, 
které hledají aktivnější druh zábavy a vodní hrátky.

Debrecín je jen kousek jízdy vzdálen od maďarské pusty Hortobágy, což je 
místo zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO nabízející pohled 
na způsob života tradičních pastevců zblízka a do hloubky. Nedaleké město 
Hajdúszoboszló se pyšní léčebnými lázněmi a rezorty vybudovanými 
nad horkými prameny jedinečné termální vody. Jezero Tisza, obklopené 
nedotčenou přírodou, je rájem ekoturismu. Po návštěvě všech atrakcí si můžete 
vybrat z nabídky projížděk po jezeře na kajaku a kánoi nebo cyklovýletů po 
okolí.
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Debrecín, Velký reformovaný kostel
Debrecín, lázně Aquaticum
Debrecín, vodárenská věž v městském parku
Debrecín, Dériho muzeum
Debrecín, Muzeum kalvínské koleje v Debrecínu
Debrecín, Centrum moderního a současného umění MODEM
Hajdúszoboszló, Hungarospa Gyógyfürdő
Hortobágy, devítiobloukový most
Hortobáďský národní park
Hortobágy-Halastó, naučná stezka okolo jezera Öreg
Poroszló, Ekocentrum jezera Tisza
Pláže a projížďky na lodích po jezeře Tisza
Hortobágy, hřebčín Máta
Hortobágy, Stepní program
Debrecín, zábavní park Kerekerdő
Debrecín, městský park (Nagyerdő)
Berekfürdő, lázně a venkovní bazény

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Jezero 
Tisza

11

8
9

7

Debrecín

Hajdúszoboszló

Poroszló

1

2
3

4

5
6

15

Debrecín

16

12

17

Berekfürdő

13

10

14

Bratislava 431 km
4 hodiny

Vídeň 473 km
4 hodiny 27 minut

Varšava 656 km
8 hodin 8 minut

Praha 755 km
6 hodin 55 minut

Budapešť 230 km
2 hodiny 8 minut

Bělehrad 450 km
4 hodiny 48 minut

Lublaň 716 km
6 hodin 15 minut

Berlín 1 103 km
10 hodin 13 minut

Debrecín

Záhřeb 596 km
5 hodin 16 minut
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VELKÝ REFORMOVANÝ KOSTEL

DÉRIHO MUZEUM

KALVÍNSKÁ KOLEJ V DEBRECÍNU

VODÁRENSKÁ VĚŽ V MĚSTSKÉM PARKU

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU JEN JEDEN DEN 

PROHLÍDKU CENTRA MĚSTA  
ZAČNĚTE U NEJZNÁMĚJŠÍCH PAMÁTEK!

Charakteristická budova a symbol Debrecínu, Velký reformovaný kostel, 
je největší protestantský kostel v Maďarsku. Samotný interiér kostela stojí za 
návštěvu, ovšem největším zážitkem je vyvézt se výtahem nebo vyjít po starých 
dřevěných schodech až do podkroví, kde se můžete pokochat nejlepším 
výhledem na kostelní věžičky a z panoramatického balkónu rozprostírajícího se 
mezi dvěma věžemi si užít ohromující pohled na město pod vámi.

Dériho muzeum přesahuje běžné historické expozice ve městě a 
návštěvníky vezme na jakési cestování časem pod hvězdnou mystickou 
oblohou. Archeologická expozice nabízí pohled na skutečnou pravou mumii 
prostřednictvím počítačového tomografu, zatímco v rámci japonské kolekce 
jsou k vidění artefakty spojené se samuraji. Vystaven je zde i známý triptych 
věhlasného maďarského malíře Mihálya Munkácsyho.

Muzeum kalvínské koleje v Debrecínu vás uvnitř stovek let starých zdí 
historické budovy provede dějinami města. Mezi známé studenty této koleje 
patřily významné osobnosti maďarské literatury, jako je Mihály Csokonai Vitéz, 
Ferenc Kazinczy, Mihály Fazekas, János Arany, Endre Ady, Zsigmond Móricz, 
Lőrinc Szabó a Imre Sarkadi – elita šlechty – stejně tak i členové rodiny Tiszů –  
a jiné historické postavy, např. Miklós Horthy. V koleji se pořádal sněm ne jednou, 
ale hned dvakrát – byla dějištěm sesazení Habsburků a místem vyhlášením 
válečného stavu Maďarska a nacistického Německa. Reprezentativní knihovna 
koleje připomíná dublinskou Trinity College a v Csokonaiho pamětní místnosti 
jsou vystavené upomínkové předměty na slavného básníka, včetně jeho dýmky 
a fléten.

Debrecínská vodárenská věž v městském parku je skutečným zábavním 
centrem. Horní patro slouží jako vyhlídka nabízejí velkolepý pohled na město. 
Ti, kteří oplývají energií, mohou vyzkoušet horolezectví, ale pokud raději 
posedíte u šálku kávy či jiného nápoje, potěší vás zajímavý interiér kavárny 
a baru. Na místě se rovněž pořádají hudební akce a tajemné večery nazvané 
„světelná malba“.

Velký reformovaný kostel v Debrecínu
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CENTRUM MODERNÍHO 
A SOUČASNÉHO UMĚNÍ MODEM

ZÁBAVNÍ PARK KEREKERDŐ

TERMÁLNÍ LÁZNĚ HAJDÚSZOBOSZLÓ

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU DVA DNY

Centrum moderního a současného umění MODEM je nejlepší maďarskou 
výstavní plochou a nejvýznamnější organizací zabývající se moderním  
a současným maďarským a mezinárodním vizuálním uměním.  Stálá výstava 
centra je považována za jednu z nejdůležitějších maďarských sbírek a je vždy 
doplněna o velmi aktuální a odvážnou sezónní expozici, představující díla 
nejsledovanějších a oslavovaných vizuálních umělců jak z Maďarska, tak i ze 
světa.

Chystáte se do Debrecínu s dětmi? Pak musíte navštívit zábavní park 
Kerekerdő! Park je obrovský a fantastický – od šlapadel z doby kamenné a vlak 
do džungle přes překážkové dráhy, strašidelný hrad a mluvící stromy, až po 
loutkové divadlo a kino – zábava a spokojenost dětí zaručena.

Pouhých 20 kilometrů od Debrecínu se nachází Hungarospa Hajdúszoboszló, 
největší lázeňský a léčebný komplex v Evropě s venkovními a vnitřními bazény, 
lázněmi a volnočasovými aktivitami. Bazény nabízejí téměř vše, od bazénu 
s vlnobitím po vířivku, dětské a zážitkové lázně.  Venkovní bazény s vodou  
z unikátních minerálních horkých pramenů jsou dokonalé pro staré dobré 
pohodové a relaxační lázeňské zážitky.Termální lázně Hajdúszoboszló
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HORTOBÁĎSKÝ NÁRODNÍ PARK

HORTOBÁGY–HALASTÓ

EKOCENTRUM JEZERA TISZA

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU TŘI DNY

Název Hortobáďského národního parku připomene rovinu s nekonečnými 
horizonty, pastevci se svými stády a odvážné jezdce na koních. Přestože solná 
rovina evokuje monotónní nedotčenou krajinu, tvoří ve skutečnosti suché klima 
typické pro step z pustiny přirozené prostředí mnoha tváří: lesíky, mokřady, 
bažiny a živočichové si zde žijí svými vlastními, přirozenými životy. 

Tůňky, které zde zanechala ustupující řeka Tisza, posloužily před stoletím 
pro vytvoření chovné nádrže a později zde byla postavena úzkorozchodná 
železnice převážející ryby a krmivo pro ně. Hortobáďská rybí železnice je pro 
prozkoumávání regionu Hortobágy‑Halastó (chovný rybník) perfektní. Užijete 
si jízdu vlakem poháněným malým motorem zvaným Sziktipró a rovněž si 
můžete rezervovat prohlídku s pozorováním ptactva, v rámci níž vám bude 
představena historie i místní flóra a fauna.

Nejvýznamnější nepřírodní atrakcí regionu je Ekocentrum jezera Tisza, pyšnící 
se největším evropským sladkovodním akváriem, které vás seznámí s flórou  
a faunou údolí řeky Tiszy. Skleněnými stěnami tunelu můžete zblízka studovat 
prastaré jesetery, běluhy a kompletní podvodní ekosystém. 

Možná se budete chtít po návštěvě Ekocentra jezera Tisza projet lodí po jezeře 
Tisza a pokochat se jeho zajímavou a romantickou podobou. Říční tok jezera... 
rákosí... bujné lesy v údolních nivách... břehule říční a jejich hnízda u řeky... 
klikatící se a zužující řeka... a loubí vytvořené z korun pobřežních stromů... je to 
vzrušující a dechberoucí místo, ať se vypravíte kamkoliv a děláte tam cokoliv. 
Možná budete chtít zařadit i návštěvu jednoho z mnoha jezerních plážových 
rezortů, který najdete prakticky u každého města a vesnice.

Ekocentrum jezera Tisza
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HŘEBČÍN MÁTA

PUSTA A VŠE, CO NABÍZÍ

BEREKFÜRDŐ, LÁZNĚ  
A VENKOVNÍ BAZÉNY

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU ČTYŘI DNY

Pokud se můžete v okolí Hortobágy trochu zdržet, určitě byste neměli vynechat 
hřebčín Máta. Příběh tohoto hřebčína nás zavede o 300 let zpět do období 
napoleonských válek, kdy sem byl přiveden krásný anglo-normanský hřebec 
jménem Nonius, získaný od Francouzů jako součást válečné kořisti. Expozice 
hřebčína vás provede celým příběhem a představí vám tradiční kulturu chovu 
koní tohoto kraje, dokonce se můžete hodně dozvědět o důvěrném vztahu 
člověka a koně. V současné době prochází expozice rekonstrukcí, ale brzy se 
znovu otevře ve zcela nové podobě.

Pokud navštívíte Hortobágy, musíte prozkoumat i místo, které region proslavilo 
nejvíc: pustu. Nalaďte se na pustu a vše, co nabízí, vůni její trávy a květin, 
podívejte se na známou hortobáďskou fatu morgánu, pokojně se pasoucí 
maďarský stepní skot, stáda ovcí plemene racka, vodní buvoly poklidně se 
válející v blátě – a samozřejmě impozantní jezdeckou show. 

Možná si také budete chtít najít čas na návštěvu lázní a venkovních bazénů  
v Berekfürdő, druhého největšího podobného zařízení v regionu, kde si můžete 
vychutnat relaxační a extrémně zdravé ponoření do „zlata Kunságu“: místního 
horkého pramene s minerální termální vodou. Bazén zvaný „vejce“ zde byl 
vybudován jako první a rozhodně byste ho neměli vynechat.
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DEBRECÍNSKÝ MĚSTSKÝ 
PARK (NAGYERDŐ)

Městský park rozkládající se na ploše 1 092 hektarů a pyšnící se chráněnými 
druhy fauny a flóry je skvělou rekreační oblastí. Místo pokrývá všechny aktivity 
– od sportovních až po čistě odpočinkové. Při příznivém počasí navštivte 
vodárenskou věž v městském parku: zábavní centrum s horolezeckou stěnou, 
vinárenskou terasou, hudebními večery a dokonce i se světelnou show.

Zaujmout vás může i rybník Békás a jeho fauna, ponořte se do krásy jeho 
„mlžného divadla“, barevné světelné projekce na mlhu z fontány. Chystáte se 
do Debrecínu s dětmi? Městský kulturní park má zoologickou zahradu a krásné 
hřiště rozkládající se uprostřed stromů nazvané „Stokorcový les“ (na počest 
„Stokorcového lesa“ medvídka Pú). Možná budete chtít strávit nějaký čas  
v třípodlažním vědeckém centru Agora, kde si spolu s dětmi můžete vyzkoušet 
interaktivní laboratorní nástroje.

Venkovní divadlo Nagyerdei pyšnící se hledištěm se 1 017 sedadly leží majestátně 
mezi vzrostlými borovicemi a duby. Během každoročního festivalu pod širým 
nebem se zde konají hudební a divadelní vystoupení.

Debrecín, vodárenská věž v městském parku
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NEOBYČEJNÉ  
HORTOBÁĎSKÉ PUSTY

Dokonale rovný horizont, tyčící se vahadlové studny a v dáli se pasoucí dobytek 
– to je jen stručné shrnutí toho, co můžete při projížďce pustou očekávat. 
Nejlepší je nechat se pohltit všemi památkami a překvapit koni Převalského  
v přírodním parku a mistrovskými čísly jezdců na koních z hřebčína Máta.

V návštěvnickém centru národního parku je multimediální expozice o přírodní 
historii parku, zatímco pastýřské muzeum vám představí každodenní život 
stepních pastevců v období konce 19. a začátku 20. století. 

Také často v noci pozorujete oblohu a vyhlížíte padající hvězdy? Zajděte 
do hvězdných stanic v Parku tmavé oblohy v Hortobágy, kde díky nízkému 
světelnému znečištění budete mít při obdivování oblohy nezapomenutelný 
zážitek.

Hvězdná obloha nad Hortobágyem
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  
U JEZERA TISZA

Dobrodružství na divoké řece
Chcete se projet na loďce, motorovém člunu, kajaku nebo kánoi? Ať už si  
z 15 organizovaných prohlídek vyberete kteroukoliv, objevíte při ní kdykoliv 
od jara do podzimu nádherné lužní lesy, laguny a zátoky. Dokonce si můžete 
vybrat prohlídku s GPS navigací, pokud chcete poznat jezero na vlastní pěst a 
zažít dobrodružství bez průvodce.

Chcete se projít po břehu jezera? Pak pro vás bude dřevěný chodník a naučná 
stezka okolo jezera Tisza to pravé ořechové a budete díky nim moci navštívit 
místní ptačí pozorovatelny.

Okolo jezera Tisza na dvou kolech
Jezero Tisza je rájem cyklistů. Pyšní se nejdelší a nejbezpečnější cyklostezkou 
v zemi a je součástí mezinárodní sítě cyklistických tras EuroVelo 11. Cyklostezka 
má 70 km a vede okolo jezera Tisza přes hráz, kam mají automobily přístup 
pouze se speciálním povolením, proto je trasa velmi bezpečná i pro rodinné 
cyklovýlety.

Čtyři metry vysoká hráz nabízí krásný výhled na jezero a kouzelné vesničky.

MOŽNOSTI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT JEZERA 
TISZA NEPŘEDSTAVUJÍ POUZE VYJÍŽĎKY NA 

KAJACÍCH A KÁNOÍCH PO JEZEŘE A TÚRY PO OKOLÍ 
– POKUD VÁS ZAJÍMÁ NAPŘ. POZOROVÁNÍ PTÁKŮ 
A FOTOGRAFOVÁNÍ, NAJDETE V PTAČÍ REZERVACI 

JEZERA TISZA DRUHY JAKO JSOU VOLAVKY 
A KORMORÁNI. 
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CO SI V TOMTO 
REGIONU ROZHODNĚ 

NENECHÁTE UJÍT

Višňová pálenka z Újfehértó je tradičním maďarským ovocným brandy 
plné chuti, které je buď čiré nebo má červeno-růžový odstín, pokud bylo 
fermentováno ovocnou dužinou. Chráněné označení původu (AOC) skrývá 
aroma se svěžími citrusovými tóny, doprovázené vedlejšími květinovými 
nótami podobnými nejlepším pralinkám. Višňová pálenka újfehértó byla 
původně léčivou esencí podávanou např. jako přípravek podporující trávení. 
Chráněné označení původu znamená, že tento likér může být vyroben pouze  
z 12 lokálně vypěstovaných odrůd višní.

Domovem višňové pálenky újfehértó je oblast Szabolcs, která nemá pro výrobu 
kvalitního vína či pěstování obilí vhodnou zeměpisnou polohu ani klima. Půda 
je sypká a písečná, jabloňové sady se ukázaly být ideální proti půdní erozi 
a tomu vděčíme za pěstování světoznámého maďarského jablka. Jablka se 
také používala jako náhražka vína: jablečná pálenka Szabolcs, která má také 
chráněné označení původu, byla vytvořena právě zde. Při destilaci konkrétního 
výběru odrůd jablek (zejména Jonathanu) vznikne likér s charakteristickou 
harmonií jemně kyselého nádechu, citrusových tónů a aroma dalšího ovoce, 
doplněné špetkou koření. Pro dosažení mimořádné jemnosti a lehce žlutavého 
zabarvení často fermentuje v sudech.

Tradiční maďarská gulášová polévka byla v roce 2017 označena za hungarikum, 
a to z pádného důvodu: jde o zdaleka nejtypičtější a nejznámější maďarský 
pokrm na světě. Správný guláš se připravuje venku, v kotli na otevřeném ohni. 
Ingredience a recepty se v jednotlivých regionech značně liší. V regionu Velké 
dunajské nížiny (Alföld) se např. do guláše alföldi dává zelenina nakrájená 
na kostičky nebo plátky – nejčastěji mrkev a kedlubna – a brambory doplňují 
polévkové nudle.

Zabijačka si získala tradiční podobu, kdy je pořadí pokrmů pevně dané: 
začíná se restovanou cibulkou v pečené vepřové krvi, následuje dušené zelí, 
vydatná polévka, škvarky a večer jitrnice a jelita. Jitrnice tradičně obsahuje 
rýži a majoránku, ačkoliv existují i málo známé místní variace – např.  
v Hajdúböszörmény do nich přidávají cukr. Debrecínská vepřová klobása 
byla kdysi typickým jídlem prodávaným na jarmarcích. Dnes nese označení 
hungarikum a striktně se vyrábí buď ze 100% hovězího masa nebo kombinací 

30 % hovězího a 70 % vepřového masa (z velkých bílých vepřů nebo plemene 
mangalica). Maso musí být jemně nakrájené nožem, nesmí být pomleté. Složení 
koření je přesně dané (a obvykle tajné) a klobásy jsou lehce zauzené. Správně se 
prý jedí opečené, tedy křupavé na povrchu a sametově křehké uvnitř. Tradičně 
se podávají s křenem a celozrnným chlebem, který se namáčí ve šťávě.
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@VISITHUNGARY 

FOTOGRAFIE NAŠICH 
NEJOBLÍBENĚJŠÍCH MÍST 

TOHOTO REGIONU
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REGION 
GYULA

REGION GYULA

Údolí řek Körös (tzv. „trojitý Körös“) je jedinečný, obzvlášť tichý a klidný region 
na jižním okraji Velké dunajské nížiny, oplývající přírodními divy i kulturním 
dědictvím. Dnešní podobu oblast získala při úpravách koryta v 19. století, 
ovšem teplé slunné klima a velmi kvalitní půda jsou pro region typické již od 
doby kamenné.

Možná budete chtít navštívit významná města kraje a podívat se do jejich 
muzeí, venkovských stavení a kostelů, strávit odpočinkový den v jedněch  
z mnoha lázní nebo se zúčastnit místních slavností, na které narazíte.

Hlavní destinací tohoto regionu jsou asi lázně a léčebné rezorty vybudované 
na místních horkých pramenech, ovšem za návštěvu stojí i architektonické 
poklady – městské a vesnické ulice si udržely jedinečnou a nezaměnitelnou 
atmosféru tradičního maďarského venkova.

Dvě největší města regionu – Gyula a Békéscsaba – jsou od sebe vzdálené pouhých 
17 kilometrů, takže se z jednoho do druhého autem dostanete za 20 minut.

Gyula, farní kostel Požehnané Panny Marie (Nádi Boldogasszony Plébánia)
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Hradní lázně Gyula
Gyula, zámeček Almásy
Hrad Gyula
Gyula, Stoleté cukrářství
Gyula, Ladicsův dům
Békéscsaba, Muzeum Mihálya Munkácse
Békéscsaba, Munkácsyho památník
Hrad Gyulavár
Gyula, Světové hodiny
Békéscsaba, lázeňský a bazénový komplex Árpád
Békéscsaba, Velký luteránský kostel
Szabadkígyós, zámek Wenckheim
Lőkösháza, zámek Vásárhelyi-Bréda
Zábavní park Póstelek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Gyula

Békéscsaba
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1
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Szabadkígyós

Póstelek

Lőkösháza

Bělehrad 337 km
3 hodiny 28 minut

Vídeň 457 km
4 hodiny 32 minut

Lublaň 674 km
6 hodin 15 minut

Varšava 778 km
9 hodin 33 minut

Budapešť 222 km
2 hodiny 25 minut

Bratislava 415 km
4 hodiny 5 minut

Praha 739 km
7 hodin

Berlín 1 087 km
10 hodin 18 minut

Gyula

Záhřeb 554 km
5 hodin 16 minut
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ZÁMEČEK ALMÁSYŮ

HRAD GYULA

HRADNÍ LÁZNĚ GYULA

STOLETÉ CUKRÁŘSTVÍ

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU JEN JEDEN DEN 

ZEMĚ HRADŮ A PANSKÝCH SÍDEL

Zámeček Almásyů byl postaven po vyhnání Osmanů z Uher. Barokní stavba 
má poměrně bouřlivou historii: poté, co byla sídlem rodiny Almásyů, plnila 
mnoho jiných funkcí, od odborných škol a zdravotní školy po kojenecký ústav. 
Byl nejvyšší čas, aby tento skvostný zámek získal zpět svoji původní vznešenost 
– po důkladné rekonstrukci je dnes místem pořádání zajímavých interaktivních 
výstav, nabízejících návštěvníkům detailní pohled na život vysoké šlechty, která 
podobná panská sídla obývala, ale i řadových zaměstnanců, kteří se o ně starali: 
sluhů, lokajů a komorných.

Jen kousek pěšky od zámečku Almásyů leží hrad Gyula, poslední zbylá 
středoevropská gotická zděná pevnost ležící v nížině a Muzeum renesančního 
hradu. Hrad Gyula odolával nelítostným útokům silné osmanské armády  
s 30 000 vojáky pod vedením Sulejmana II. Dnes slouží jako perfektní kulisy pro 
každoroční hradní divadelní festival, velmi očekávanou letní divadelní událost.

Proč si po veškeré té kultuře a historii neužít odpočinku v hradních lázních 
Gyula, jednom z nejkrásnějších maďarských léčebných rezortů? Nachází se tak 
blízko hradu, že máte pocit, jako byste se právě zastavili v hradní zahradě – ve 
skutečnosti je park chráněným přírodním územím a jeho termální voda patří 
mezi nejlepší v Maďarsku.

Když už v hradu a lázních načerpáte fyzickou a duševní sílu, oddejte  
se sladkému pokušení ve Stoletém cukrářství. Budova Stoletého cukrářství 
je dokonce starší než samotný obchod: byla postavena ve stylu Ludvíka XVI., 
je tedy více než 200 let stará a i samotné cukrářství je druhou nejstarší firmou  
v Maďarsku, která oslavila své 150. výročí.

Hrad Gyula
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ZÁMEK WENCKHEIM

ZÁBAVNÍ PARK PÓSTELEK SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU DVA DNY

TRUHLA S POKLADEM 
JIŽNÍHO REGIONU VELKÉ PLANINY

Pokud můžete v tomto koutu Maďarska strávit o den víc, najdete zde řadu 
destinací, které stojí za návštěvu.

Město Szabadkígyós má (ne tak skrytý) poklad – pohádkový zámek, opravdovou 
romantickou truhlu pokladů. Zámek Wenckheim. Počet oken tohoto zámku se 
rovná počtu dní v roce, počet místností odpovídá počtu týdnů a počet vchodů je 
roven počtu ročních dob. V době, kdy byl tento neorenesanční zámek navržený 
renomovaným architektem Miklósem Yblem postaven, byl považován za 
nejluxusnější a nejmodernější, nádherně zařízený zámek v celé zemi.

Na půl cesty mezi Gyulou a Békéscsabou nabízí zábavní park Póstelek, 
nacházející se uprostřed měděných buků a starodávných dubů, idylické 
prostředí. Vydejte se na pořádnou procházku po staré stezce okolo parku  
a nádherného zámku. Když vám vyhládne, využijte kteréhokoliv z venkovních 
ohnišť na rychlé grilování nebo zajděte do skvělé hospůdky u lesa s nabídkou 
nejlepších místních jídel.

Szabadkígyós, zámek Wenckheim
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MUZEUM MIHÁLYA 
MUNKÁCSYHO

MUNKÁCSYHO PAMÁTNÍK

VELKÝ LUTERÁNSKÝ KOSTEL 

LÁZEŇSKÝ A BAZÉNOVÝ 
KOMPLEX ÁRPÁD

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU TŘI DNY

MUNKÁCSYHO ODKAZ

Pokud máte v tomto kraji pořád den navíc, proč ho nestrávit v hlavním městě 
župy, Békéscsabě, a neprozkoumat jeho divy a skryté poklady? 

Muzeum Mihálya Munkácsyho je jedinečné kulturní centrum: při koncertech 
se tu hraje hudba nejznámějších maďarských skladatelů, včetně Bartóka  
a Kodályho, a čte se z děl takových literárních velikánů, jako je Gyula Illyés, 
Lőrinc Szabó a Zsigmond Móricz. 

Mihály Munkácsy, legendární maďarský malíř, přišel do Békéscsaby jako 
osmiletý sirotek. Pracoval jako tesařský učeň a později byl malířem portrétů 
a hercem – ve zralejším věku, po úspěchu, který ho potkal v Paříži, se „domů“ 
vrátil na líbánky. Při příležitosti 150. výročí jeho narození byl dům, kde prožil 
své dětství, přestavěn na Munkácsyho památník a interiér domu s jeho 21 
vystavenými obrazy odráží typickou venkovskou středostavovskou atmosféru 
poloviny 19. století.

Všechna místa, co stojí v Békéscsabě za návštěvu, jsou snadno dostupná pěšky 
a nejpozoruhodnějším z nich je mohutný Velký luteránský kostel dominující 
panoramatu města. Jeho oltář byl dovezen z Pešti na pěti vozech a sestavení 
trvalo celý měsíc. Díky poměrně velkým varhanám v kombinaci se skvělou 
akustikou se kostelní loď úžasně hodí pro koncerty vážné hudby, kterým se tu 
milovníci hudby pravidelně těší. 

Pokud vás všechna tato místa vyčerpají, bude lázeňský a bazénový komplex 
Árpád perfektním místem pro zasloužený odpočinek. Kdysi stával mezi zbylými 
stromy Árpádova parku jednoduchý betonový venkovní bazén, dnes jsou tu 
moderní termální lázně pyšnící se pěti venkovními a šesti vnitřními bazény, 
vířivkou a obrovským tobogánem a po celý rok nabízejí městský lázeňský 
zážitek pro celou rodinu.
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LADICSŮV DŮM

HRAD GYULAVÁR SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU ČTYŘI DNY

Procházka po zrenovovaném klasicistním a barokním centru města  
v kombinaci s návštěvou Ladicsova domu vás zavede zpět do poloviny 19. 
století. Rodina Ladicsů, zapřisáhlých tradicionalistů, si předávala rodinné 
tradice a spolu s nimi i nedotčený interiér – včetně nábytku, oblečení a potřeb 
pro domácnost – svého panského sídla po pět generací. Již 30 let není barokní 
stavba obývaná, ale slouží jako zajímavý výstavní prostor, kde vše vypadá, 
jakoby se tady pořád bydlelo.

I když je hrad Gyulavár trochu dál od centra města, nepochybně stojí za to  
k němu dojít. Kdysi býval rezidencí rodiny Andrássy–Wenckheimů a dnes se zde 
nachází pozoruhodná etnografická expozice. Přestavbu z velké části financoval 
majitel sousední biomlékárny a farmy na pšenici jednozrnku – používanou na 
vaření fantastického piva, které vám s radostí dá ochutnat. Název města Gyula 
je rovněž maďarské mužské jméno a návštěvníci, kteří ho nosí, mají vstup do 
muzea zdarma – za pivo ale bohužel zaplatit musí...

GYULAJSKÁ A ČABAJSKÁ KLOBÁSA...  
JAKÝ JE MEZI NIMI ROZDÍL? 

OBĚ V SOBĚ MAJÍ PAPRIKU, ALE ČABAJKA JE VŽDY PÁLIVĚJŠÍ  
A OBSAHUJE KMÍN, ZATÍMCO GYULAJSKÁ KLOBÁSA PEPŘ.  

DALŠÍM ROZDÍLEM JE, ŽE GYULAJSKÁ KLOBÁSA JE VŽDY V PÁRU, 
ZATÍMCO ČABAJKA SAMOSTATNÝM KUSEM A JE TROCHU TUŽŠÍ.
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  
V REGIONU

Tento region nabízí nespočet sportovních a turistických aktivit a možností 
krátkých výletů. Chcete se projet na kajaku či kánoi po řece Körös nebo kanálu 
Élővíz? Vyberte si ze škály možností individuálních nebo skupinových prohlídek 
pořádaných od jara do podzimu. 

Jezdíte na kole? Pokud ano, potěší vás cyklostezka mezi Békéscsabou a Gyulou 
– a rovněž se můžete projet po nábřeží. Region nabízí také velké množství 
projížděk na koních pro zkušenější jezdce, ale i lekcí pro méně zkušené  
a začátečníky pod vedením profesionálních instruktorů.

Szanazug, okouzlující místo na soutoku řek Fekete-Körös a Fehér-Körös, je 
opravdovým rájem nerušeného ekosystému s hospůdkami, turistickými 
ubytovnami, kempy, říčními šlapadly, bowlingem a tenisovými kurty, či 
dokonce autokinem – prostě se úplně ponoříte do poklidné atmosféry 
maďarského venkova.
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CO SI V TOMTO 
REGIONU ROZHODNĚ 

NENECHÁTE UJÍT

Nejoblíbenější varianta pálenky se vyrábí ze švestek a za posledních 100 let 
zažívaly palírny švestek ve městě Békés a jeho okolí boom. Skutečná békéská 
švestková pálenka se vyrábí z alespoň 50 % slivoní pocházejících z místních 
zdrojů (z okruhu 30 kilometrů) za použití tzv. destilační techniky „kisüsti” 
(malý hrnec). Výsledkem je čirá tekutina příjemné ovocné chuti a vůně, která 
potěší vaše smysly. Tzv. pálenka tour po stopách békéské švestkové pálenky 
vede přes města Békés, Békéscsaba a Gyula a v každém z nich vám nabídne 
ochutnávku variací místní pálenky.

Zeměpisné a klimatické podmínky Maďarska jsou pro pěstování ovoce 
výborné, proto není divu, že maďarské ovoce má pořád vysokou kvalitu: je zralé, 
šťavnaté a bohaté chutě. Většina ovoce má svůj oblíbený kraj a pro kdoule je to 
Nagykunság. Kdoule vypěstované ve městě Mezőtúr a jeho okolí se používají 
na výrobu kořeněné a jemně pálivé brandy zvané nagykunságská kdoulová 
pálenka. Pěstují se zde dvě odrůdy kdoulí: ovoce ve tvaru jablek je sladší s 
„voskovitými“ tóny aroma, zatímco kdoule ve tvaru hrušek mají robustnější 
citrusovou chuť.

Není možné, abyste tento kraj navštívili a neochutnali gyulajské a čabajské 
klobásy. Obě variace klobás chutnají skvěle a obě nesou označení hungarikum. 
Gyulajské klobásy jsou tenčí a vyrábějí se v párech, zatímco čabajka je silnější 
a v jednom kuse. Obě obsahují pořádnou porci papriky, která jim dodává 
typické tmavé červeno-hnědé zabarvení, obě jsou uzené a sušené nad ohněm 
z tvrdého dřeva a obě nejlépe chutnají nakrájené na tenké plátky.

Pro město Orosháza je také typická královská kulinářská pochoutka: foie gras 
(z jater). Foie gras si kdysi mohla dovolit pouze nejvyšší šlechta – namočené  
v mléce, poté smažené ve vlastním tuku s cibulí a česnekem – hostitel by sotva 
své hosty mohl uvítat něčím lepším.
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@VISITHUNGARY 

FOTOGRAFIE NAŠICH 
NEJOBLÍBENĚJŠÍCH MÍST 

TOHOTO REGIONU
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SEGEDÍNSKÝ 
REGION

SEGEDÍN A OKOLÍ

Velká dunajská nížina... vybavíte si pole a fatu morgánu. Ve skutečnosti 
nabízí segedínský region mnohem, mnohem víc. Je studnicí historických  
a etnografických pokladů a zemí mnoha dobrodružství.

Kraj byl od dob uherských kmenů, které se zde usadily, rušným místem  
a brzy se stal významným zemědělským a obchodním centrem. Ve 20. století 
se region stal srdcem maďarské kultury a vzdělanostia to z velké části díky 
mezinárodně uznávané Segedínské univerzitě pyšnící se takovými studenty, 
jako byli velcí maďarští básníci, Attila József a Miklós Radnóti. 

Kraj nabízí požitky pro tělo i duši s nepřebernými možnostmi opustit shon 
velkoměsta a na pár dní si dát ruce za hlavu a užívat si života. Pokud skutečně 
hledáte pohodový odpočinek, proč nezajít do místních lázní, restaurací 
nabízejících to nejlepší z místní kuchyně nebo si nevzít batoh na záda  
a nevyrazit na túru? 

Načerpejte energii v jižním regionu Velkých planin, která přinese celé rodině 
nezapomenutelné zážitky.

Pohled na Segedín
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Návštěvnické centrum segedínského votivního 
kostela a panteon
Napfényfürdő Aquapolis Segedín
Segedín, Nová synagoga 
Segedín, dům Fekete
Segedín, Muzeum Ference Móry
Segedín, náměstí Szent István, vodárenská věž
Segedín, botanická zahrada
Segedín, palác Reök
Segedín, františkánský kostel Panny Marie Sněžné
Segedín, termální lázně Anna
Segedínská zoologická zahrada
Makó, Hagymatikum
Makó, Hagymaház („Cibulový dům”)
Stezka v korunách stromů
Makó, synagoga
Národní historický park v Ópusztaszeru
Mórahalom, lázně sv. Alžběty
Mezőhegyes, hřebčín
Hódmezővásárhely, muzeum Emlékpont 
(pamětní místo)  
Hódmezővásárhely, Muzeum Jánose Tornyaie
Segedín, věž Dömötör
Segedín, Františkánské návštěvnické centrum
Makó, Makovecz tour
Makó, zábavní park Maros
Hódmezővásárhely, Muzeum holokaustu

1.
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4.
5.
6.
7.
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13.
14.
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Segedín

Mórahalom

Ópusztaszer

Hódmezővásárhely
Mezőhegyes

Makó

21

22

Segedín

24 23

25

Bělehrad 221 km
2 hodiny 7 minut

Vídeň 410 km
3 hodiny 48 minut

Lublaň 627 km
5 hodin 30 minut

Varšava 869 km
9 hodin 42 minut

Budapešť 175 km
1 hodina 41 minut

Bratislava 369 km
3 hodiny 20 minut

Praha 692 km
6 hodin 15 minut

Berlín 1 041 km
9 hodin 33 minut

Segedín

Záhřeb 469 km
4 hodiny 46 minut
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NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM 
SEGEDÍNSKÉ KATEDRÁLY

VĚŽ DÖMÖTÖR

CENTRUM MĚSTA

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU JEN JEDEN DEN 

PROCHÁZKA CENTREM MĚSTA

Pokud máte jediný den na poznání Segedínu, zamiřte do Návštěvnického 
centra segedínského votivního kostela. Tento velkolepý kostel, postavený na 
památku ničivých následků velké povodně v roce 1879, byl otevřen roku 1930. 
Barevné vitráže navrhl proslulý maďarský vitrážista Miksa Róth. Bohatý interiér 
obsahuje skutečnou raritu: mozaiku Panny Marie, která má na sobě stylové 
„segedínské“ pantofle a szűr, tradiční kožich, jaký nosili maďarští pastevci. 
Západní věž kostela slouží jako vyhlídka.

Před kostelem je věž Dömötör, součást středověkého kostela sv. Demétera, 
který stával na místě dnešního votivního kostela. Věž je nejstarší dochovanou 
stavbou v Segedínu. V roce 1931 byla přeměněna na křestní kapli a nachází se 
v ní Křest Krista, krásná secco freska od renomovaného maďarského umělce 
Vilmose Aba-Nováka.

Zařaďte do svého itineráře procházku po centrální oblasti Segedínu. Brána 
hrdinů poblíž kostela skrývá další klenot od Aba-Nováka: nástěnnou malbu 
s námětem z 2. světové války. Nedaleké náměstí Dugonics se pyšní hudební 
fontánou, odkud se každé léto rozezní příjemné melodie. Ulice Kárász, lemovaná 
sochami, vás zavede na náměstí Széchenyi s nádhernou radnicí s místní verzí 
Mostu vzdechů. Na rohu náměstí můžete ze známé Anniny fontány ochutnat 
minerální vodu. Poté se vydejte po bulváru Tiszy Lajose k opravdovému 
vrcholnému dílu secese, fantastickému paláci Reök. Segedínská katedrála
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SEGEDÍN, FRANTIŠKÁNSKÝ 
KOSTEL

NOVÁ SYNAGOGA

TERMÁLNÍ LÁZNĚ ANNA

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU DVA DNY

OBJEVTE ARCHITEKTONICKÉ 
POKLADY SEGEDÍNU!

Pokud se zde chystáte strávit dva dny, určitě byste neměli vynechat návštěvu 
františkánského kostela který byl postaven v 15. století a několikrát přestavěn. 
Ohromí vás svým gotickým stropem a barokním oltářem. Nad bočním 
vchodem si povšimněte repliky památníku krále Matyáše. V dílně na nádvoří 
přilehlého kláštera si vyzkoušejte výrobu keramiky, plsti či dokonce svíček.

Nová synagoga je jedním z nejhezčích evropských židovských chrámů  
a je druhá největší v Maďarsku. Navrhl ji Lipót Baumhorn a byla postavena  
v letech 1900 až 1902. Vitráže jsou dílem Manóa Rótha. Vnitřní výzdoba 
kopule představuje svět: 24 podpěrných sloupů značí 24 hodin tvořících den  
a namalované motivy znázorňují víru v Boha, Zemi a nebesa.

Užijte si poklidné dopoledne v termálních lázních Anna postavených ve 
stylu tradičních tureckých lázní. Rakouští architekti vytvořili bohatě zdobený 
komplex s elegantními fasádami. Původní lázeňský dům otevřený v roce 1896 
byl ve 20. století přestavěn na lázně, když byly poblíž nalezeny horké termální 
prameny. Naposledy byly lázně zrekonstruovány v roce 2004, kdy byla lázeňská 
a wellness část umístěna do oddělených křídel.

Segedín, Nová synagoga
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NÁRODNÍ HISTORICKÝ PARK V 
ÓPUSZTASZERU

MUZEUM HOLOKAUSTU

EMLÉKPONT (PAMĚTNÍ MÍSTO)

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU TŘI DNY

PONOŘTE SE DO KULTURY!

Pokud máte na poznání této oblasti tři dny, musíte do svého itineráře zařadit 
Národní historický park v Ópusztaszeru. Park byl postaven na místě, kde se 
sešel první kmenový sněm, a pyšní se vskutku velkolepou malbou: příjezdem 
Uhrů. Panoramatický obraz, namalovaný na jediném plátně o délce 120 metrů, 
byl široké veřejnosti odhalen v roce 1894. Kromě malby (zvané Fesztyho 
panorama) park nabízí i jiné zajímavé atrakce: přístupné je také etnografické 
muzeum ve volné přírodě a nomádský park.

Kousek jízdy autem od Segedínu se ve městě Hódmezővásárhely v sousedství 
synagogy nachází Muzeum holokaustu. Muzeum vzdává hold maďarským 
mučedníkům z let 1944–1945 a těm, kteří jim pomohli, a to částečně díky osobním 
vzpomínkám přeživších. Hodiny na synagoze vždy ukazují za 10 minut 10 – přesný 
čas, kdy začala deportace 737 židovských obyvatel města.

Muzeum Emlékpont (pamětní místo), zcela nový koncept v Maďarsku, 
zprostředkovává zkušenost života konkrétního města za komunismu, jak se žilo 
během 45 let komunistické éry v Hódmezővásárhely, jak vypadaly domácnosti 
a kdo byli lidé na obou stranách příběhu, zvaného socialistická diktatura  
v Maďarsku. Expozice je velkolepá, moderní a často i vtipná, vzbuzuje pocit, jako 
byste se dívali na film. Národní historický park v Ópusztaszeru
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STÁTNÍ HŘEBČÍN V MEZŐHEGYES

LÁZEŇSKÝ A BAZÉNOVÝ KOMPLEX 
HAGYMATIKUM

MAKOVECZ TOUR

STEZKA V KORUNÁCH STROMŮ

ZÁBAVNÍ PARK MAROS

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU ČTYŘI DNY

Velmi doporučujeme odbočku do Státního hřebčína v Mezőhegyes. Najdete 
zde jediné muzeum koňských povozů v Maďarsku a známé plemeno koně 
Nonius – dokonce se můžete vydat na krátkou projížďku v sedle nebo v kočáře.

Fantastický lázeňský a bazénový komplex Hagymatikum v Makó je 
plný překvapení. Mimořádný komplex nabízí nejméně devět typů bazénů, 
bahenních zábalů a saun.

Žádné jiné maďarské město než Makó se nepyšní tolika budovami navrženými 
renomovaným autorem organické architektury Imrem Makoveczem. Poznejte 
jich všech 12 v rámci organizované prohlídky Makovecz tour.

Stezka v korunách stromů dává návštěvníkům jedinečnou příležitost žasnout 
nad životem listoví zblízka. Podél řeky Maros je 190 metrů dlouhá promenáda  
s informačními tabulemi popisujícími, co zde můžete vidět.

Zábavní park Maros nabízí jedinečné dobrodružství – je to jediné místo  
v Maďarsku s jízdou po ocelovém laně nad řekou.

Lázeňský a bazénový komplex Hagymatikum, Makó

Stezka v korunách stromů, Makó
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HAGYMATIKUM 
V MAKÓ 

Krásné město Makó leží pouhých 6 kilometrů od rumunských hranic. 
Nejtypičtější stavbou tohoto útulného městečka je tzv. Hagymatikum, 
práce úspěšného maďarského architekta Imreho Makovcze. Hagymatikum, 
jeden ze „sedmi divů“ župy Csongrád, je cílem tisíců návštěvníků z celého 
světa hledajících kvalitní odpočinek. Svým způsobem je jakýmsi lázeňským  
a odpočinkovým svatostánkem, kde si můžete vybrat z široké škály služeb od 
těch požitkářských po hravé.

Termální bazény kombinují léčebné přínosy místní termální vody s léčivou 
silou bahna z řeky Maros. Návštěvníkům s revmatickými a kloubními problémy  
a artritidou přinese voda úžasnou úlevu. 
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CO SI V TOMTO 
REGIONU ROZHODNĚ 

NENECHÁTE UJÍT

Nejtypičtějším vínem Velké dunajské nížiny je Kunsági Cserszegi Fűszeres, směs 
hroznů odrůdy Irsai Olivér a Červeného tramínu. Jasné tóny muškátu a koření  
s impulzivní hrou kyselin – toto víno nemůžete v Segedínu a jeho okolí zkrátka 
minout.

Dalším typickým maďarským vínem je Kadarka – jeho hrozny pocházejí z Asie  
a víno z nich vyrobené na Velké planině patří mezi nejznámější odrůdy. Kadarka 
je typicky lehčí, ale přesto kořeněná a ovocná – jednoznačně elegantní víno, které 
podtrhne odpolední návštěvu restaurace středomořského typu nebo barové terasy 
v Segedínu.

Segedínská rybí polévka se připravuje z kapra a tento vydatný klenot maďarské 
kuchyně je aromatickým dobrodružstvím. Nejprve se z naporcované ryby, cibule  
a kvalitní papriky udělá vývar; ten se pak rozmixuje, přidá se na plátky nakrájené 
maso z kapra a vaří se na mírném ohni.

Kuřecí paprikáš, dnes velmi oblíbený maďarský pokrm, byl původně jednoduchým 
všedním pokrmem rolníků a pastevců. Kuřecí paprikáš je kombinací v podstatě 
všech typických ingrediencí maďarské kuchyně včetně koření: cibule, česneku, 
mleté papriky, mletého pepře, maďarských žlutých pálivých papriček a kysané 
smetany.
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@VISITHUNGARY 

FOTOGRAFIE NAŠICH 
NEJOBLÍBENĚJŠÍCH MÍST 

TOHOTO REGIONU
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CHCETE UVIDĚT 
A POZNÁVAT DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI?  
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