
1

4

5
2

7

9

8

10

11

12

13

3

1

5

4

2

3

Kąpielisko Lecznicze Rudas

Aquaworld Budapest

Kąpielisko Veli Bej

Kąpielisko Széchenyi

Kąpielisko Lecznicze Szent Gellért
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Właściwie w tym kraju dokądkolwiek się udamy, to niemal wszędzie 
natrafimy na kąpieliska lecznicze i termy. Nie ma w tym jednak nic 
dziwnego, ponieważ historia kultury kąpieli w Kotlinie Karpatów sięga 
2OOO lat wstecz.
Oprócz Budapesztu, uznanego za uzdrowiskową stolicę świata  rów-
nież i na prowincji na gości czeka cały szereg wód termalnych o 
doskonałej jakości. Kąpieliska lecznicze pomagają poszukującym  
zdrowia w leczeniu wielu chorób, ale dla zachowania zdrowia warto 
także zanurzyć się w wodzie jednego ze znajdujących się w kraju 
ponad 15OO naturalnych źródeł gorącej wody.
Obok wód o szczególnym składzie substancji mineralnych węgierskie 
kąpieliska oferują wiele innych ciekawostek i atrakcji, takich jak ich 
historia, zachwycające rozwiązania architektury oraz związane z nimi 
usługi dodatkowe.
Na Węgrzech znajdują się również największy kompleks kąpieliskowy 
i największe jezioro termalne Europy, a oferta węgierskiej kultury 
kąpieliskowej - poczynając od ukształtowanych przez naturę kąpielisk 
we wnętrzach jaskiń, poprzez solankowe wzgórza i kąpiele błotne, 
aż po przygody z wodą dla całych rodzin - jest tak szeroka, że każdy 
znajdzie dla siebie odpowiednią formę wodnej rekreacji. Pomoże w 
tym Mapa Kąpielisk.

Właściwości lecznicze i terapie

DOLEGLIWOŚCI NARZĄDU RUCHU

DOLEGLIWOŚCI DERMATOLOGICZNE

DOLEGLIWOŚCI GINEKOLOGICZNE

DOLEGLIWOŚCI NEUROLOGICZNE

1. Kąpielisko lecznicze Rudas
Mistyczna atmosfera i lecznicze źródła rozsławiły aż po dalekie kraje 
to zbudowane ponad 450 lat temu budapeszteńskie kąpielisko. Bez 
wątpliwości posiada ono wszelkie walory, aby pozyskać rzesze miło-
śników. Zlokalizowane jest u stóp Wzgórza Gellerta będącego jednym 
z klejnotów Budapesztu, w pobliżu 21 źródeł wód termalnych, a z 
basenu na jego tarasowym dachu rozpościera się panorama pełnego 
wdzięku łuku mostu Elżbiety i tętniącego życiem Pesztu.

 

2. Kąpielisko Széchenyi
Kompleks basenów nazywany w slangu peszteńskim „Seczką” 
jest jednym z największych w Budapeszcie i Europie kąpieliskiem 
zlokalizowanym w „pałacu kąpielowym” reprezentującym jed-
nocześnie style neobaroku i neorenesansu. Słysząc jego nazwę 
wiele osób jako pierwsze skojarzy sobie słynne na całym świecie 
partie szachów rozgrywane w basenie zewnętrznym oraz elementy 
architektury dumnie prezentujące charakterystyczne znaki klasy-
cyzmu i neorenesansu. Ciekawostką jest też skład chemiczny wody 
termalnej bardzo przypominający wodę Nilu, stąd hipopotamy w 
sąsiednim Zoo wodę otrzymują z tego miejsca. Kąpielisko położone 
w parku Városliget zachwyca każdym swoim detalem.

 

3. Kąpielisko lecznicze i Pływalnia Szent Gellért
Wybitne dzieło węgierskiej secesji zasłużenie wymieniane jest w 
gronie wielkich posiadających palmę pierwszeństwa: był to pierw-
szy w stolicy obiekt luksusowy, a po jego uruchomieniu był najno-
wocześniejszym kompleksem kąpielowym w latach po 1910 roku. 
Świadectwem niezwykłej historii kąpieliska są zdobiące ściany części 
termalnej kolorowe porcelany Zsolnaya oraz witraże okienne hali 
głównej przedstawiające postacie z dzieła Jánosa Aranya. W jego 
termalnych wodach zanurzało się wiele znanych osobistości, pił 
w nich również kawę Ryan Gosling, i to tu w 1927 r. został otwarty 
jeden z pierwszych na świecie i działający do dzisiaj basen z falami.

 

4. Aquaworld
Największy park wodny Budapesztu, Aquaworld przenosi 
nas do tajemniczego świata Inków. Do ruin świątyni boga 
słońca Inti prowadzi most wiszący, a do basenów na dole 
możemy dostać się krętymi zjeżdżalniami. Oprócz 11 zjeż-
dżalni i egzotycznej atmosfery dżungli, jest tu też miejsce 
dla spragnionych odpoczynku: zadba o nich oddzielony od 
basenów świat saun, gdzie seanse z bajecznymi aromatami 
olejków eterycznych służą odnowie ciała i ducha.

5. Kąpielisko Veli Bej Zakonu Bonifratrów
Przejście przez bramę Kąpieliska Veli Bej znajdującego się w 
Óbudzie to podróż przez wieki i kraje. Kameralną atmosferę 
dawnych łaźni tureckich tworzą autentyczne baseny, gorąca 
sauna i słynne na całym świecie aromatyczne kabiny łaźni 
parowych. Odnowione w 2012 roku kąpielisko jest azylem 
dla tych, którzy pragną zatrzymać się na chwilę i poszukują 
oazy spokoju w tętniącym życiem Budapeszcie.

6. Kąpielisko w Csillaghegy

7. Kąpielisko Lecznicze Dandár

 

8. Kąpielisko Lecznicze Király

 

9. Kąpielisko Lecznicze i Rekreacyjne 
z Falami Palatinus

10. Kąpielisko Lecznicze i Rekreacyjne Paskál

 

11. Jodowo-solankowe Kąpielisko Lecznicze 
i Rekreacyjne w Pesterzsébet

 

12. Kąpielisko w Pünkösdfürdő

13. Kąpielisko Római

14. Kąpielisko Lecznicze Szent Lukács

 

Mapa kąpielisk
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11. Kąpielisko Lecznicze i Termalne w Agárd
AGÁRD  

12. Kąpielisko Lecznicze, Termalne i 
Park Wodny Anna
SEGEDYN

  

13. Park Wodny Aquasziget
OSTRZYHOM

14. Kąpielisko Árpáda
SZÉKESFEHÉRVÁR

15. Kąpielisko Lecznicze i Rekreacyjne Árpáda
BÉKÉSCSABA 

16. Kąpielisko Lecznicze i Rekreacyjne w Berekfürdő
BEREKFÜRDŐ 

17. Kąpielisko Lecznicze i Rekreacyjne 
w Bogács
BOGÁCS

   

18. Kąpielisko Lecznicze Brigetio
KOMÁROM 

19. Kąpielisko w jaskini i Park Wodny Cascade
DEMJÉN 

20. Kąpielisko Termalne w Cegléd
CEGLÉD     

21. Kąpielisko Termalne, Rekreacyjne 
i Łaźnie Tureckie w Egerze
EGER

  

22. Kąpielisko Lecznicze i Kemping 
Gyomaendrődi Liget
GYOMAENDRŐD

 

23. Kąpielisko Lecznicze i Park Wodny 
w Gyopáros
OROSHÁZA

   

24. Halasthermál
KISKUNHALAS  

25. Kąpielisko Lecznicze i Rekreacyjne 
w Harkány
HARKÁNY

    

26. Kąpielisko w Kecskemét
KECSKEMÉT   

27. Kąpielisko Lecznicze i Park Wodny Kehida
KEHIDAKUSTÁNY  

28. Kąpielisko Termalne, Aquapark i Kemping w Lipót
LIPÓT  

29. Kąpielisko Lecznicze, Termalne i 
Aquapark Rába Quelle
GYŐR

  

30. Kąpielisko Lecznicze i Termalne Saliris 
Resort Spa & Gyógy- és Termálfürdő
EGERSZALÓK

   

31. Sá-Ra Termál
HEGYKŐ   

32. Kąpielisko Lecznicze Szent Erzsébet 
w Mórahalom
MÓRAHALOM

    

33. Kąpielisko Lecznicze w Szigetvár
SZIGETVÁR   

34. Kąpielisko Termalne i Wellness Szilva
VÁSÁROSNAMÉNY 

35. Kąpielisko Termalne w Tamási
TAMÁSI   

36. Thermal Spa Siklós
SIKLÓS 

37. Kąpielisko Lecznicze i Termalne w Pápa
PÁPA 

38. Kąpielisko Végardó
SÁROSPATAK   

39. Kąpielisko Virágfürdő
KAPOSVÁR   

40. Kąpielisko Lecznicze i Rekreacyjne Zsóry
MEZŐKÖVESD   

1. Kąpielisko z atrakcjami Aquarius 
i Kąpielisko Parkowe
Las w Sóstó spowity każdej wiosny aromatem 
kwitnących akacji miejscowi mieszkańcy pieszczo-
tliwie nazywają po prostu „płucami miasta”. Jego 
jezioro o słonej wodzie w krótkim czasie stało się 
słynne, a w kurorcie bywały takie sławy, jak Lujza 
Blaha, Gyula Krúdy oraz Frigyes Karinthy. W latach 
1950-tych natrafiono na źródło wody termalnej o 
temperaturze 50 stopni, następnie zbudowano 
Kąpielisko Parkowe, a w latach 2000 otwarto 
Park Wodny Aquarius, który natychmiast stał się 
ulubionym miejscem rodzinnego wypoczynku.

  

6. Hungarospa Hajdúszoboszló
Niezależnie od tego, czy mowa jest o kąpielach, 
usługach wellness czy zabiegach terapeutycz-
nych, nie jesteśmy w stanie wymienić nic, czego 
Hungarospa nie może zaoferować spragnionym 
odpoczynku. Widok tętniącego życiem kurortu 
pełnego wspaniałych atrakcji, wyśmienitych 
punktów gastronomicznych i wysokiej jakości 
noclegów zapiera dech w piersiach, ale nic w tym 
dziwnego: to największy kompleks basenowy w 
kraju i w Europie.

   

9. Kąpielisko Lecznicze, Rodzinne 
i Park Wodny w Zalakaros
Każdy, kto choć raz przyjedzie do tego miasta 
w komitacie Zala, aby skorzystać z kąpieliska z 
wodą o unikatowym w skali europejskiej składzie, 
na pewno tu jeszcze powróci. W ciągu 50 lat swo-
jego istnienia kompleks kąpielowy rozwijał się 
nieustannie tak, aby dziś każde pokolenie mogło 
znaleźć odpowiednią dla siebie atrakcję. Na gości 
spragnionych wypoczynku czekają kryte i odkryte 
baseny z atrakcjami, zjeżdżalnie, baseny z wodą 
leczniczą i aromatyczne seanse w saunach.

   

2. Bükfürdő Thermal & Spa
Na obrzeżach sielankowej miejscowości Bük 
szukano ropy naftowej, a w końcu znaleziono 
źródło gorącej wody. Początkowo korzystali z 
niego tylko miejscowi, lecz wkrótce stało się tak 
popularne, że na bazie tego ujęcia zbudowano 
kąpielisko. Tak zaczęła się historia drugiego co 
do wielkości kąpieliska leczniczego na Węgrzech.
Dziś kąpielisko lecznicze i park wodny posiada 
34 baseny, zjeżdżalnie, saunę o temperaturze 
100 stopni i trójpoziomowe centrum wellness.

 

7. Kąpielisko w jaskini w 
Miskolctapolca
We wnętrzu orzeźwiająca dzika rzeka, brzmiące 
echem korytarze jaskini i komora gwieździsta, a 
na zewnątrz charakterystyczny basen w kształcie 
muszli i 5 dalszych basenów. Dawne jezioro w 
jaskini przez tysiące lat kształtowała natura, 
aby kiedyś mogło służyć ludziom pragnącym 
wyzdrowieć i szukającym odpoczynku. To jedyne 
w Europie naturalne kąpielisko w jaskini; z ciepłą 
krasową wodą płynącą zakamarkami jaskini i kry-
stalicznie czystym, orzeźwiającym powietrzem 
jest prawdziwą terapią dla ciała i duszy.

8. Kąpielisko Lecznicze i Wellness 
w Sárvár
Strefa lecznicza daje wytchnienie osobom pra-
gnącym skorzystać z wszelkich walorów wody o 
wysokim stężeniu soli mineralnych, a rodzinne 
kąpielisko o powierzchni 5000 metrów kwadra-
towych oferuje dla najmłodszych atrakcje w 
brodzikach dla dzieci i niemowlaków, a dla star-
szych jacuzzi. W ekskluzywnym świecie sauny z 
łatwością możemy odciąć się od hałasów świata.

  

10. Aquaticum Spa w Debreczynie
Debreczyńskie Aquaticum znajduje się w 
otoczeniu wiekowych drzew parku Nagyerdő 
i nawet w zimowy ziąb wyczarowuje lato, i w 
którym spragnieni przygody goście mogą mknąć 
gigantycznymi zjeżdżalniami porośniętymi tro-
pikalną roślinnością. Jest to jedno z najbardziej 
niezwykłych i najbardziej efektownych kąpielisk 
Środkowo-Wschodniej Europy zapewniającym 
każdemu członkowi rodziny ekscytujące i wielo-
barwne przeżycia, jak na przykład kąpiele nocne.

   

3. Kąpielisko Várfürdő w Gyula
Park o pow. 8,5 hektara przy dawnym pałacu rodu 
Almásy-ch jest rezerwatem przyrody; znajduje 
się tu otwarte w 1959 r. kąpielisko Várfürdő. Dzięki 
przeprowadzonej rozbudowie oczekuje gości ofe-
rując obecnie zaspokojenie wszelkich wymagań 
wraz z kąpieliskiem wellness oraz wodę leczniczą 
o charakterystycznym rudo-brązowym zabarwie-
niu. Latem można odpocząć w cieniu wiekowych 
drzew a w chłodniejsze dni relaks zapewniają 
przyjazne rodzinie usługi pałacu AquaPalota oraz 
parku saun.

   

4. Kąpielisko lecznicze Hagymatikum
Makó słynie już nie tylko z cebuli uznanej za 
specjalność Hungarikum lecz także z atrakcji 
będącej symbolem miasta, kompleksu kąpielo-
wego zaprojektowanego przez architekta Imrego 
Makovecza. Hagymatikum oferuje wspaniałe 
atrakcje dla każdego pokolenia: odpoczynek dla 
dzieci zapewnia brodzik na wyspie Sherwood, 
a relaks dla dorosłych zapewnia potężny park 
saun. Dla osób pragnących wyzdrowieć to rów-
nież idealny wybór, ponieważ woda kąpieliska i 
błoto rzeki Maros łagodzą objawy dolegliwości 
stawowych i mięśniowych.

  

5. Jezioro Termalne w Hévíz
Nie sposób rozstrzygnąć, co stanowi większą 
atrakcję dla wielu setek tysięcy przyjeżdżających 
tu gości: bajkowe otoczenie, lilie wodne na tafli 
jeziora, unikatowe lecznicze błoto zalegające 
na dnie jeziora, czy woda termalna przyjemna i 
latem i zimą. Jedno jest pewne. Kiedy pływamy 
w największym, naturalnym, termalnym jeziorze 
Europy to przenika nas bezgraniczny spokój i 
wytchnienie, niezależnie od tego czy przyby-
wamy tu latem czy w chłodniejszej porze roku.

   


