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4. Jazerné kúpele Hévízi Tófürdő
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11. Badacsony
12. Hegyestű, Monoszló
13. Kláštor Benediktínov v Tihany
14. Návštevnícke centrum Levendula Ház, Tihany
15. Vila Vaszary, Balatonfüred

BALATONGYÖRÖK
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24 BALATONFÖLDVÁR

16. Ručná výroba porcelánu Herendi
Porcelánmanufaktúra

BALATONBOGLÁR
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10. Hrad v Szigliget

11 BADACSONY

SZIGLIGET 10

4 HÉVÍZ

9. Jazerná jaskyňa v Tapolca
21 SIÓFOK
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TAPOLCA 9

8. Rozhľadňa Szépkilátó, Balatongyörök

BALATONFÜRED

13 TIHANY
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Národný park Balatonská pahorkatina

26 FONYÓD

17. Zoologická záhrada vo Veszprém
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18. Hrad Veszprém
19. Ski aréna, Eplény

30 ZALASZABAR

20. Park voľného času BalatoniBob Szabadidőpark,
Balatonfűzfő
21. Vodná veža, Siófok
27 SOMOGYVÁR

28 KÁPOLNAPUSZTA

22. Dobrodružný park Zamárdi Kalandpark
BUDAPEST

29 ZALAKAROS

23. Veľká pláž, Zamárdi
24. Návštevnícke centrum histórie lodiarstva,
Balatonföldvár

BRATISLAVA

216 km | 2 h 40 m

VIEDEŇ

256 km | 3 h

BELEHRAD

476 km | 4 h 30 m

25. Guľová rozhľadňa, Balatonboglár

VARŠAVA

887 km | 9 h

26. Rozhľadňa na hradnom kopci Várhegy, Fonyód

SIÓFOK
BUDAPEŠŤ

109 km | 1 h 10 m

ZÁHREB

244 km | 2 h 30 m

Označené kancelárie Tourinform

LJUBLJANA
361 km | 4 h

PRAHA

541 km | 6 h

BERLÍN

888 km | 9 h

Okružná cesta okolo Balatonu na bicykli

27. Kupavár – Národné pamätné miesto
a Návštevnícke centrum, Somogyvár
28. Byvolia rezervácia Kápolnapusztai
Bivalyrezervátum, Malý Balaton
29. Kúpele Zalakaros
30. Zážitkový park Zobori Élmény Park, Zalaszabar
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BALATON
Balaton, prívetivé obce obklopujúce jazero a pestré programy
ukrývajú prekvapenia aj pre tých, ktorí túto oblasť už dobre poznajú.
Malebná Balatonská pahorkatina, zrúcaniny hradov, ukryté medzi
stráňami, kľukaté cestičky, útulné domčeky z prírodného kameňa
a sedliacke domy obklopené hroznovými hájmi zachvátia návštevníkov. Ale do tejto oblasti sa budú chcieť vrátiť aj milovníci turistiky,
športu a dych vyrážajúcej panorámy.
Z nášho výtlačku môžete získať inšpiráciu pre Vašu dovolenku pri
Balatone, návod na to, ktoré obce, programy vyhľadať, ak chcete
objaviť známu, alebo trebárs tajomnejšiu stránku „maďarského mora“.
Popri pozoruhodnostiach a možnostiach športovania môžete
získať informácie o festivaloch a o rekreačných miestach, kde
môžete zažiť vynikajúci relax sám, s priateľmi, ako aj s celou
svojou rodinou.
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5 NEVYNECHATEĽNÝCH
ZÁŽITKOV

70 minút

od Budapešti

Letovisko
ZDOLAJTE BALATON
NA BICYKLI!

26°C

Spravte si jazdu okolo Balatonu
na svojom vlastnom, alebo
požičanom bicykli – 210 km dlhá
cyklotrasa prechádza skoro celá
po vyhradenej cykloceste,
alebo na ceste vhodnej pre
bicyklovanie.

OCHUTNAJTE MIESTNE
CHUTE!

priemerná letná teplota

6

Pre kulinárske zážitky sa oplatí
nabrať smer na Badacsony, kde
v ponuke nespočetného množstva
vínnych terás s nádhernou panorámou
môžete nájsť dobroty z rodinných
vínnych pivníc.

210 km

od 18. storočia

vínnych regiónov

cyklistických trás

OKÚPTE SA V NAJVÄČŠOM
TERMÁLNOM JAZERE V EURÓPE!
Jazero Hévíz svojou príjemne teplou vodou očakáva návštevníkov túžiacich po kúpaní sa a liečení
aj počas zimy. A v lete, počas kúpania sa v termálnej vode, sa môžete pokochať nielen nádhernou
scenériou, ale aj prekrásnymi bielymi leknami,
kvitnúcimi na jazere.

64

6

kúpalísk

chránených krajinných oblastí

SPOZNAJTE TAJOMSTVÁ
ARISTOKRACIE!

OPAĽUJTE SA NA
MAĎARSKEJ RIVIÉRE!
Nie náhodou sa nazýva Balaton maďarským morom: jeho trblietajúca sa modrá
voda, niekde kamenisté, inde trávnaté
pláže ponúkajú nespočetné množstvo
programových možností, od vodných
športov až po príjemné plavenie sa
na lodi.

Jedna z najkrajších historických
pamiatok Maďarska v barokovom
štýle, kaštieľ Feseticsovcov v Keszthely očakáva svojich návštevníkov
palmovým domom, poľovníckou
výstavou, historickými železničnými modelmi a obrovským parkom,
ktorý bol vyhlásený za
chránenú oblasť.

73

500

prístavov

labutí na jazere

nevynechateľné zážitky

365 dní
v roku
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Balaton počas celého roka

VINOBRANIE A TRADÍCIA

Jeseň v okolí Balatonu plynie v znamení
vinobrania a vína. V rámci programov pre
zachovanie tradícií môžete ochutnať tie
najjemnejšie vína tejto oblasti a k nim
prislúchajúce najchutnejšie miestne
špeciality. K zážitkom aj na jeseň poskytuje pozadie ako z pohľadnice čarokrásna
Balatonská pahorkatina a hladina jazera.
Ak túžite po bohatom vírení vinobrania,
vynikajúcou voľbou je Vinobranícka veselica v Szigliget (Szüreti Vigadalom), alebo
Vinobranícka zábava a sprievod v Zánka
(Szüreti Mulatság és Felvonulás).

TÚRA MEDZI KVITNÚCIMI STROMAMI

Charakteristické rastliny pahorkatiny Balatonu, mandľovníky, ktoré sa do kvetinového závoja zahalia na skorú jar, sú predzvesťami jari. S ich kvitnutím je spojených
veľa udalostí, aj spomedzi nich sa vyvyšuje Výkonnostná túra mandľový kvet, ktorá
štartuje z Alsóörs.
Dĺžka túry je 20 km, ale organizátori mysleli na všetky vekové kategórie: rodiny
si môžu zvoliť aj 6 kilometrovú trasu v rozprávkovom prostredí, popri kvitnúcich
stromoch.

V OČARENÍ LEVANDUĽOVÝCH POLÍ

Levanduľa, okrem toho, že jej kvetiny sú pre ich príjemnú vôňu
mimoriadne obľúbené a možno ich využiť rôznymi spôsobmi,
je aj jednou z najmnohostrannejších liečivých rastlín ľudového
liečiteľstva.
S kvetinami, ktoré charakteristicky kvitnú v júni a časom sa stali
symbolom Tihany, je spojených nespočetne veľa programov,
priamo v meste, ako aj v jeho okolí.
V rámci Tihanyského levanduľového festivalu a levanduľových
týždňov (Tihanyi Levendula Fesztivál és Levendula Hetek) sa
môžete poprechádzať napríklad nielen po levanduľových poliach, ale sa môžete zúčastniť aj na liečivých bylinkových túrach,
ukážkach destilácie, na workshopoch prípravy levanduľovej
čokolády a na levanduľových remeselníckych činnostiach.

ZIMNÉ ZÁŽITKY

Nie je nič útulnejšie, ako zo zimných mrazov vstúpiť do kúpeľov so vzduchom
nasýteným parou, do horúcej sauny, alebo zaplávať si za padajúceho snehu v pariacej sa vode jazerných kúpeľov Hévízi Tófürdő pod holým nebom.
Tí, ktorí túžia po športovaní, svoju odvahu môžu vyskúšať v našom lyžiarskom parku v Eplény, ale z najdlhšej dvojsedačkovej lyžiarskej lanovky
sa môže pokochať výhľadom aj ten, kto by si chcel vyjsť hore do horskej
chaty len na chutné červené víno.
Na ľadových plochách štadiónov vo Veszprém, Szigliget alebo trebárs
v Balatonlelle sa môže spolu korčuľovať celá rodina, ale ešte neobyčajnejším
zážitkom je šmýkať sa na vyznačených plochách zamrznutého Balatonu,
alebo v Tihany, na Vnútornom jazere.
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PRE MŇA JE BALATON...RIVIÉROU
S Balatonom sa pre každého spája nejaký
príjemný zážitok – nie náhodou. S ničím neporovnateľnú atmosféru maďarského mora poskytujú
pomaly sa prehlbujúce pobrežné úseky južného
brehu, ktoré je možné vychutnať si aj s malými
deťmi, a zátoky severného brehu, vhodné
na plávanie a vodné športy.
Labute, kolísajúce sa člny, výletné lode brázdiace
vlny, detský džavot, naplňujúci dobre vybavené
pláže, detské ihriská, športoviská a vodné
zážitkové parky – toto si predstavia vracajúci
sa dovolenkári, keď si spomenú na letný Balaton.

Na vode
a na pláži

BRÁZDITE PO JAZERE PLACHETNICOU!
Zamatová voda jazera ukazuje v rôznych
častiach dňa vždy inú tvár, oplatí sa spoznať
všetky! Plaviť sa a objaviť celý Balaton plachetnicou je zážitkom na celý život: od jari do jesene
poskytujú výučbu plachtenia a prenájom plachetníc dobre vybavené kotviace miesta okolo
jazera – trebárs aj s kapitánom.

VEĽKÁ CENA MODREJ STUHY
V Balatonfürede sa každoročne koná súťaž
v plavbe okolo jazera, najdlhšia v Európe,
a pelotón štartuje a finišuje práve v tomto
meste. Vzdialenosť je vzdušnou čiarou
160 kilometrov a už niekoľko rokov sa
ju snaží zdolať viac ako päťsto lodí.

Veľká cena Modrej stuhy

Ak by ste chceli peny na vlnách brázdiť sediac
na motorovej lodi, môžete si zvoliť výlet loďou
podľa pravidelného cestovného poriadku, výlet
skoro večer za západom slnka, alebo sa
so svojimi deťmi môžete vybrať aj na túru
hľadania pokladu.
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Na vrchole kopcov,
v hlbinách jaskýň

5 ROZHĽADNÍ NA BREHU BALATONU,
KTORÉ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ
NIELEN PRE VÝHĽAD

NA DVOCH KOLESÁCH

Ak sa chcete vydať na objavovanie Národného parku Balatonskej pahorkatiny (Balaton-felvidéki Nemzeti Park) na bicykli, ponúka sa Vám nespočetne veľa možností. Cyklistický okruh Balatonu (Balatoni Bringakör)
je dlhý 210 kilometrov a z väčšej časti vedie po cykloceste.
Kto si so sebou nedoniesol bicykel, môže si jeden prenajať v niektorej
z požičovní. Čo viac, môže využiť aj prepravu batožiny: sú takí poskytovatelia, ktorí pre cyklistov jazdiacich okolo Balatonu poskytujú prepravu
batožiny.

ROZHĽADŇA
V ÓVÁR
Z viac ako 100 rokov starej rozhľadne, ktorá
je považovaná za symbol Balatonalmádi,
sa môžete pokochať údolím Sió a zátokou
Fűzfői. Oplatí sa prísť k budove peši, nakoľko
na náučnom chodníku Vörös Homokkő
Tanösvény, ktorý sa začína v parku Svätého
Štefana (Szent István park), si môžete
pozrieť aj iné pozoruhodnosti mesta.

SKÚŠKA ODVAHY POD ZEMOU

Jazerná jaskyňa v Tapolca je špeciálna aj v
medzinárodnom merítku (Tapolcai-tavasbarlang),
kde môžete pod mestom zažiť aj dobrodružné
člnkovanie sa. A ak ste skutočne smelý, v špeciálnej kombinéze, so sprievodcom sa môžete spustiť
dole do jaskyne Csodabogyós („Zázračné bobule“),
nachádzajúcej sa v Balatonederics. Počas vzrušujúceho dobrodružstva v niektorých častiach
budete môcť napredovať len po štvornožky, alebo
plaziac sa na bruchu!

KOTLINA KÁLI
Skutočný skvost tejto oblasti,
kde na cestovateľa čakajú milé
dedinky, zvažujúca sa krajina a
priateľské pohostenie, s vidieckou
romantikou a skvelými chuťami.

ROZHĽADŇA
ŐRTORONY
Najširšia panoráma na vnútro
Tihanyského polostrova je práve
odtiaľto. Z rozhľadne sa môžete
poobzerať po polostrove vulkanického pôvodu, a môžete zazrieť aj
hladinu vody Balatonu.

TÚRY OKOLO JAZERA

Balatonská pahorkatina, ktorá čaká na to, aby sa dostala na zoznam
Svetového dedičstva, so svojimi jemnými svahmi a neobyčajnými
geologickými výtvormi ponúka nespočetné množstvo vzrušujúcich,
pozoruhodných turistických trás. Môžete sa pokochať panorámou
z rozhľadní Národného parku, objaviť množstvo kamenných orgánov a
vyhľadať gejzírové polia Tihanyského polostrova, ako aj Bakony-Balaton
Globálny Geopark UNESCO.
Oplatí sa zoznámiť sa aj s nedotknutou prírodnou krásou Malého Balatonu. Vylezte na postriežku pre sledovanie vtákov na ostrove Kányavárisziget, potom si spravte obchádzku byvolej rezervácie v Kápolnapuszta,
kde budete môcť sledovať najväčšie byvolie stádo v Maďarsku počas
kúpeľa v blate.
Badacsony

GUĽOVÁ ROZHĽADŇA
JÁNOSA XANTUSA
Guľová rozhľadňa v Balatonboglár bola
síce vyhotovená na Svetovú výstavu
v Bruseli v roku 1958, jej geometrický,
čistý tvar poskytuje však moderný
pohľad ešte aj dnes – a z jej vnútra je
vidieť na celý Balaton.

VYHLIADKOVÁ VEŽA
FESTETICS
Stavba nachádzajúca sa v Gyenesdiás,
vo výške skoro 235 metrov poskytuje
okružnú panorámu na celý Balaton a
na Keszthelyský záliv. Po vylezení na
trojposchodovú rozhľadňu sa pred
Vašimi očami rozprestrie pohorie
Keszthely a mesto Keszthely.

VYHLIADKOVÁ VEŽA
WALKÓ
Emblematická vyhliadková veža vo
Fonyód prijíma svojich návštevníkov od
roku 1910. Oplatí sa sem zavítať nielen
z dôvodu ohromujúceho výhľadu, ale
aj k vôli vile Kripta, nachádzajúcej sa v
jej blízkosti. Jej zaujímavosťou je to, že
budovateľ prostredníctvom nej postavil
pamiatku svojej neveste, ktorá zomrela
pred svadbou, a v budove postavenej
v mediteránskom štýle umiestnil aj ich
svadobnú posteľ, vytesanú z mramoru.
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Gastrozážitky

FESTIVALY
Gasztrohegy („Gastrovrch“) Badacsony
10 gastronomických prevádzok, 7 tematických
gastrovíkendov a taká tvár Badacsonyu, ktorú
je možné skutočne objaviť len počas takýchto
pokojnejších ročných období, vhodnejších
na ochutnávky. Vulkanické vína Gastrovrchu
a k nim vysnívané jedlá môžete ochutnať
od októbra do apríla, precestovaním okolia
na gastro-autobuse.

OCHUTNAJTE!
Zahryznite sa do chutného candáta,
do chrumkavého pleskáča, alebo
„lyžičkujte“ z misky balatonské „halászlé“! Pri návšteve Tihany okoštujte miestne levanduľové pivo, a pri
odchode nezabudnite svojim milovaným kúpiť fľašu BalatonBor, vyhotovenú z Rizlingu vlašského.

Fonyódska Kulinária
V apríli môžu hostia s experimentálnou náladou
ochutnať novinky miestnych a okolitých cukrární
a reštaurácií. Tieto jedlá sú pripravené premyslením klasických jedál, zo surovín od miestnych
producentov.
Balatonské oslavy rýb a vína
Promenáda Tagore v Balatonfüred je domovom
tohto festivalu tradične na začiatku júna: vtedy
sa miestni vinári presťahujú do pavilónov a
každý deň čakajú záujemcov svojimi vínami,
vínnymi trhmi, ako aj ochutnávkou balatonských
rýb. Cieľom podujatia je upriamiť pozornosť na
balatonské ryby, na gastroprevádzky, na miestnych
a domácich vinárov – a to všetko samozrejme
okorenené bohatou ponukou programov.

RYBACIA POLIEVKA „HALÁSZLÉ“
Z BALATONSKÝCH RÝB
Každé mesto, každá obec na brehu vody má
svoje vlastné rybacie jedlá a recepty – a nie
je tomu inak ani v prípade Balatonu. Rybacia
polievka „halászlé“ sa všade pripravuje trocha
inak, ale podľa klasického receptu bude mať
najlepšiu chuť vtedy, ak sa dodržia nasledujúce
pomery: trocha viac ako tretina z rýb musí byť
kapor, tretina dravec (zubáč, candát, šťuka,
sumec alebo jeseter), a nakoniec môžete pridať
drobné ryby – trocha menej ako tretinu.
V posledných rokoch prešla gastronómia

PLÁŽOVÉ JEDLÁ, ZNOVA
PREMYSLENÉ
Balatonského pobrežia obrovským rozvojom.
Po celom jazere Vás očakávajú vynikajúce
plážové bufety, fine dining reštaurácie, rodinné
malé hostince, vínne terasy, pivovary, gastrokrčmy, remeselnícke cukrárne a pekárne. Z miestnych produktov si môžete vyberať na útulných
trhoch, respektíve môžete nakupovať aj od
výrobcov syra a iných miestnych producentov.
Oplatí sa vyhľadať gastronomické podniky
odporúčané združením Balatoni KÖR: väčšina
z nich je otvorená počas celého roka a ponúkajú
dobroty vynikajúcej kvality a plné fantázie.

Združenie Balatoni KÖR tiež každoročne volí Plážové jedlo roka.
Medzi výhercami a finalistami sa
nachádzajú také nápadité dobroty,
ako polievka z kvasených uhoriek,
ciabatta z hovädzej hrude, z „manželstva“ gofri a točni (lepčanka) sa
zrodilo Gofcsi, Pulled Kapor alebo
„Sumec a Zemiaky“.

Zamárdi Gourmet & Pivný festival
Na festivale, ktorý sa zrodil na pláži v Zamárdi, sa
poskytuje priestor aj ponuke maďarských malých
pivovarov – čo viac, na festivale je možné okoštovať aj remeselnícke pivá okolitých krajín. Samozrejme, čo sa týka ponuky jedál, na brehu sa prezentuje tiež elita domácej gastronómie, rovnako v línii
reštaurácií, street foodu, ako aj food trucku.
Vínne festivaly okolo jazera
Ak chcete objaviť najchutnejšie vína 6 vínnych
oblastí obklopujúcich Balaton, navštívte jeden z
každoročne sa opakujúcich podujatí: Vínne dni
v Zánka, Vínne týždne v Badacsony, Vínny týždeň v Balatonlelle, alebo Vínne dni v Zalakaros.
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OŽIVENÝ STREDOVEK

ARISTOKRATICKÉ ZAOBCHÁDZANIE
V KESZTHELY

Kaštieľ Festeticsovcov v meste Keszthely

Pravdepodobne sa už každý pohral s myšlienkou,
aký mohol byť v dávnych časoch život pánov
a slečien aristokratov vo vyzdobených sálach
a izbách rozprávkovo krásneho kaštieľa.
Ako prebiehali veľkolepé večierky? Aký to bol
pocit prechádzať sa v obrovskom, nádherne
pestovanom parku kaštieľa, ktorý disponuje
aj palmovým domom, alebo si podľa nálady
vybrať niektorý z viac tuctov elegantných
kočiarov?
Spoznajte z tesnej blízkosti životný štýl vysokej
šľachty v kaštieli Festetics, súčasne nazývaný
Múzeum kaštieľa Helikon – a poprechádzajte
sa v jeho obrovskom parku a navštívte príslušné
výstavy.

Na hradoch v okolí okrem výstav pomáhajú pri
oživovaní histórie aj vzrušujúce programy.
V Szigliget sa uskutočňujú predstavenia rytierov, lukostrelcov a sokoliarov, kým v Sümeg vás
očaria veľkolepými jazdeckými hrami a môžete
sa zúčastniť aj na nefalšovaných stredovekých
hodoch.
Rovnako ako vo Veszpréme sa na jednom z
výklenkov hradu, pri sochách Štefana a Gizely,
rozprestiera nádherný výhľad na mesto. Oplatí sa
vyhľadať aj Saleziánum, nachádzajúci sa
na hlavnom námestí hradu, kde na návštevníkov
čakajú liturgická výstava, bylinková záhrada,
ukážková dielňa výroby huslí a detský remeselnícky kútik.

NAČERPAJTE INŠPIRÁCIU
V BALATONFÜRED!

Balatonfüred sa stal módnym letoviskom
na konci 18. storočia. Ak by ste túto oblasť radi
spoznali prostredníctvom známych umelcov a
ich diel, navštívte Galériu Vaszary vo Füred,
v jej sálach sa totiž nachádza takmer päťdesiat
skvostov zo zbierky Maďarskej národnej galérie
(Magyar Nemzeti Galéria).

V každom prípade sa oplatí navštíviť aj Pamätný dom Jókaiho, nachádzajúci sa v blízkosti.
Prvá návšteva Móra Jókaiho vo Füred v roku
1857 spravila naňho a jeho manželku Rozu
Laborfalvy taký dojem, že o 10 rokov neskôr
zakúpili ten pozemok, na ktorom sa v súčasnosti
nachádza vila, ktorá funguje ako pamätné
múzeum.

VZRUŠUJÚCE VÝSTAVNÉ MIESTA

Predstavením, zachovaním a popularizáciou
prírodných hodnôt tejto oblasti sa zaoberá
Múzeum Balatonu v Keszthely, tu sa tiež nachádza interaktívna výstava predstavujúca cesty
aristokracie, Návštevnícke centrum Amazonov
dom (Amazon Ház Látogatóközpont). V Múzeu
Georgický majer v Keszthely predstavujú históriu miestneho hospodárenia na území s rozlohou viac, ako dva hektáre. Do tajností plavenia
sa a plachtenia sa môžete ponoriť taktiež pomocou moderných demonštračných nástrojov
v Balatonfüred a v Balatonföldvár. Zaujímavosti
o vzniku Tihanyského polostrova a o jeho faune
sa môžete dozvedieť viac v Levanduľovom
dome v Tihany (Tihanyi Levendula Ház).

Veszprém

DEJEPIS NA DOTYK
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RODINA NA
DOVOLENKE

SMER DOBRODRUŽNÝ PARK!

GOLF, NIELEN PRE PROFESIONÁLOV

Na golfových ihriskách v okolí Balatonu s
rodinnou atmosférou môže ktokoľvek objaviť
svoj driemajúci talent. Na golfových ihriskách
v Balatonudvar s 18 jamkami, v Balatongyörök s
9 jamkami a v Zalacsány na vynikajúcej úrovni,
vhodnej aj na organizovanie medzinárodných
turnajov bude hra zážitkom aj pre tých, ktorí
vo svojich rukách ešte nikdy nedržali golfovú
palicu.

PRECHÁDZKA V JEDNEJ Z NAJLEPŠÍCH
ZOOLOGICKÝCH ZÁHRAD V KRAJINE
Vo Veszprém sa nachádza Zoologická záhrada
s najdlhšou tradíciou v Maďarsku na vidieku,
kde okrem iných bývajú aj slony, žirafy a tulene. Tu sa nachádza najväčší savanový výbeh v
našej krajine, črieda nosorožcov a mimoriadne
populárny, interaktívny Dino Park. Priebežne
sa rozširujúca zoologická záhrada poskytuje
celodenný odpočinok – pre rodiny s deťmi je
to povinný program!

Zoologická záhrada vo Veszprém

Svoju šikovnosť a silu môžu veľkí aj malí z rodiny
otestovať na rozmanitých lanových a dobrodružných dráhach v Zamárdi alebo Zánka.
V zážitkovom parku v Csopak sa môžete prebojovať vo výške až 18 metrov nad zemou cez 105
prekážok, alebo môžete vyskúšať pocit voľného
pádu z výšky 16 metrov.
V Balatonboglár a v Balatonfűzfő môžete nájsť
bobovú dráhu fungujúcu po celý rok, a v Zalaszabar nájdete najväčší zážitkový park v krajine,
ktorého najvzrušujúcejšou špecialitou je horská
dráha ktorá vedie po 400 metrovej trase.

20

21

Liečivý odpočinok

ROZŤAHOVACÍ KÚPEĽ
Tradičná kúra Hévíz pozostáva z kúpania sa, rašelinového zábalu a z rozťahovacieho kúpeľa. Rozťahovací
kúpeľ – jeden z najväčších objavov reumatológie – sa
viaže k menu primára z Hévíz, ku Károlyovi Molovi.
Cieľom ošetrenia pod vodou je navzájom od seba
vzdialiť stavce chrbtice a tým predĺžiť chrbticu.
Zväčšením medzier medzi stavcami sa umožní
znovunastolenie zdravého stavu chrupaviek.

TOBOGANOVÝ PARK V ZALAKAROS

Vyskúšajte jeden z najpopulárnejších rodinných kúpeľov v oblasti, ktorej
zážitkové bazény a oddelenie detského sveta poskytuje obsažné trávenie
času prostredníctvom toboganov, vodných atrakcií a množstvom hier!
Popri liečebných a wellness ošetreniach založených na niekoľko desaťročných skúsenostiach, garanciou načerpania síl a liečenia je aj liečivá voda,
bohatá na minerálne látky.

HÉVÍZ
Viac ako

2000 ročná história

4,4 hektárové
teplota vody v zime

jazero

TELESNÉ A DUŠEVNÉ OSVIEŽENIE V KEHIDAKUSTÁNY

V ponuke liečebných a zážitkových kúpeľov v stredozemnej atmosfére sú
okrem rozvojových terapií a terapií pohybového ústrojenstva uvedené
aj programy na zachovanie zdravia a detské programy. Pri vytvorení
kúpeľov sa vyslovene dbalo na to, aby vedeli spolu odpočívať, spolu
sa zabávať všetky generácie.

23-25°C
v lete až

Voda, ktorá sa úplne vymení každých

33-38°C

LIEČEBNÉ OŠETRENIA V BALATONFÜRED

72 hodín

Jedno z najstarších liečebných miest Maďarska: z bahna jazera sa vyrába aj
krém a mydlo. Lekári predpisovali vaňový kúpeľ z vody Balatonu a pacientom na tuberkulózu odporúčali srvátkovú kúru, ktorú pripravovali zo zmesi
srvátky z chovu oviec tihanyského opátstva a prírodných kyslých chutí.
Dlhodobo sú tiež známe liečivé účinky čerstvého vzduchu a slnečného
svetla.

NIEKOĽKO TISÍCROČNÉ TERMÁLNE ŽRIEDLO V HÉVÍZ

LIEČEBNÁ JASKYŇA V TAPOLCA

Hévíz

Liečte sa a načerpajte energiu v najstaršom termálnom jazere v krajine,
ktoré je najväčším na svete, vhodné aj na kúpanie.
Termálna voda má vďaka minerálnemu zloženiu liečivé účinky v prípade
ťažkostí pohybového ústrojenstva, ženských a kožných problémov, ako
aj v prípade rehabilitácie po nehodách. V obci rekreácii napomáhajú
ubytovacie zariadenia na vysokej úrovni, ďalej programy na zachovanie
zdravia a zlepšenie životosprávy.
Jedna z príhod, viažucich sa k Héviz sa stala v lete 1914: mladý slon menom Nelly, spolu so svojim krotiteľom pricestovali do Hévíz, liečiť svoje
boľavé nohy. Podľa svedectiev dobových fotografií, zviera sa v termálnej
vode cítilo vynikajúco a do hlavného mesta sa vrátilo vyliečené.

Stály vzduch liečebnej jaskyne v Tapolca so špeciálnou
mikroklímou má vysoký obsah vlhkosti a je mimoriadne čistý. Tu vykonávané dýchacie cvičenia a fyzioterapia dokázateľným spôsobom posilňujú dýchacie svaly,
znižujú dýchacie problémy a rozvíjajú odolnosť.
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Ochutnávka vín
okolo jazera

BALATON SOUND

10+1 DRUHOV VÍN, KTORÉ
SA OPLATÍ OCHUTNAŤ
Rizling rýnsky z vínnej
oblasti Badacsony

1.
2.

Zrelé červené scelenie z vínnej oblasti
Balatonboglár

3.
4.

Rizling rýnsky
z údolia Nivegy

NAGYON BALATON
KOMPOVÉ KONCERTY
Možno najvzrušujúcejšia časť programovej
série MOL Nagyon Balaton: z dvoch brehov
Balatonu, z Tihanyu a zo Szántód sa vylodia
dve kompy a následne pri zapadajúcom
slnku, v strede jazera sa spoja a začne
sa koncert.

Tramín červený
z vínnej oblasti
Zala

Šampanské vyrábané klasickou metódou zo Sümeg

JAZZPIKNIK V PALOZNAK
Domov pre tento festival, ktorého základnou ideou je spojenie
dobrých vín a dobrej hudby, poskytuje jedna z najmilších dediniek
severného brehu Balatonu. Nadnes sa toto „jamboree na dvore
vidieckeho domu“ rozrástlo na 3 dňové podujatie
so 4 javiskami a 20 koncertmi.

9.
10.

Víno BalatonBor
BalatonBor from any
z ktorejkoľvek vínnej
local wine district
oblasti regiónu

Rizling rýnsky
z údolia Káli

7.
8.

Juhfark „Ovčí chvost“
z vínnej oblasti
Nagy-Somló

Hudobné festivaly na brehu
Balatonu

5.
6.

Frankovka
modrá z Tihany

Rizling vlašský “víno
z kopca” z vínnej oblasti
Balatonfüred–Csopak

Festival ktorý sa po prvý krát spustil v roku 2007
v súčasnosti priťahuje do Zamárdi svetové hviezdy
elektronickej hudby a tisícky zabávajúcich sa z Maďarska a zo zahraničia. Náladu stupňujú popri ohromujúcich koncertoch aj také nevynechateľné party nástroje,
ako je bungee jumping.

Víno pestované z druhu
hrozna Vulcanus zo severnej
časti Balatonu

+1

VESZPRÉMFEST
Organizátori z roka na rok zvolávajú do tohto malého
mesta hviezdy s medzinárodnou povesťou, kde sa
v tom čase zhromaždia fanúšikovia kultúry a hudby
z celej krajiny. Festival sa snaží aj o to, aby svoju
kultúrnu ponuku rozširoval obsadením
ďalších námestí a miest pre podujatia v meste.

VZRUŠUJÚCE VÍNA V CELOM ROKU

Veľa prezrádza o dobrom mene okolitých vín to, že ešte aj v súčasnosti mnohí častujú
tieto vína názvom pochádzajúcim od Rimanov, prívlastkom „nektár Bohov“, síce dnes sa
skôr spomínajú zložité arómy, chrumkavé kyseliny a minerálne chuťové charakteristiky.
Na približne 10.000 hektároch balatonského vínneho regiónu návštevníkov čaká veľké
množstvo vínnych štýlov, útulné pivnice a vínne terasy a nezabudnuteľné festivalové
zážitky, tak v lete, ako aj v zime. Vínna oblasť so špecifickými danosťami je Badacsony,
respektíve vinič vysadený do stráne hradu v Sümeg, vyberaný z historických druhov
z XV. storočia.

ÚDOLIE UMENÍ (MŰVÉSZETEK VÖLGYE)
Počas série podujatí, v rámci ktorého môžeme získať
pohľad na celú paletu maďarskej ľudovej a ľahkej hudby,
si účastníci môžu vyberať spomedzi individuálnych produktov
domácich návrhárov, môžu sa zúčastniť workshopov,
divadelných predstavení a performanceov, a môžu tiež
okoštovať domáce dobroty.
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Pozoruhodnosti v
okolí Balatonu
OPÁTSTVO A ARBORÉTUM ZIRC

V prostredí historických pamiatok cisterciánskeho opátstva, vo výške 400 metrov na morom
sa nachádza najvyššie položený park
v Maďarsku, v štýle anglických záhrad.
Po zhliadnutí výstavy sa oplatí okoštovať
aj vlastné remeselnícke pivo opátstva!

PANNONSKÁ HVEZDÁREŇ,
BAKONYBÉL

Obhliadnite si z blízka úlomok meteoritu, pozrite
si slnečné výrony pomocou ďalekohľadu umiestneného na streche, a zarezervujte si termín
na sledovanie hviezd v noci!

VIA FERRATA, CSESZNEK

Lezecké dráhy s rôznymi stupňami náročnosti
s fixnými drôtenými lanami, pripevnenými do
skalnatej steny, takzvané „železné cesty“ (via
ferrata) sú k dispozícii lezcom na troch trasách,
v celkovej dĺžke 370 metrov.

RUČNÁ VÝROBA PORCELÁNU HERENDI
PORCELÁNMANUFAKTÚRA
Nazrite do tajov výroby porcelánu, dotýkajte
sa porcelánovej hmoty, uchopte do svojich rúk
štetec na maľovanie a pustite uzdu svojej fantázie v Návštevníckom centre Porcelánium!

PÁPA

Objavte katolícky veľký kostol postavený v
štýle copf, barokový kaštieľ Eszterházyovcov,
prelínajúci sa do rokoko, projektovaný hviezdnym architektom 18. storočia, ako aj oprávnene
slávnu techniku farbenia textílií, modrotlač!

SÜMEG

Najznámejšou pozoruhodnosťou malého mestečka nachádzajúceho sa na stráňach pohoria
Bakony je hrad, ale môžete navštíviť aj rodný dom
básnika Sándora Kisfaludiho (1772-1844), kde
v súčasnosti funguje pamätné múzeum. Spomienkou na barokovú dobu je rad kúrií, tiahnuci
sa na pravej strane námestia Svätého Štefana,
respektíve oproti nim Biskupský palác a 500 ročná Palácová pivnica. Mesto je súčasne aj Mariánskym pietnym miestom a pútnickým miestom.

KAPOSVÁR

Urobte si prechádzku v centre mesta v objatí
secesných a klasicistických budov, pokochajte
sa živou prírodou v rybárskom raji jazera Deseda,
následne ukončite deň v Hviezdnom parku
v Zselic s rozprávkovým pohľadom na oblohu!

