Slovenčina

MAĎARSKO
pre vás
Čo musíte vidieť
Balatonské jazero a západné Maďarsko

ÚVOD

Maďarsko je bezodným prameňom zázrakov počas celého roka, takže nech už sa
vyberiete objavovať miestnu krajinu kedykoľvek, nikdy sa nepresýtite jej neustále
sa meniacich farieb. Ak chcete preto bližšie spoznať nespočetné množstvo
prírodných a kultúrnych pokladov, ktoré naša krajina ponúka spolu s prísľubom
úžasných zážitkov, jednoducho sa vydajte akoukoľvek cestou a tá vás dovedie
k ďalšiemu nádhernému miestu. Porozhliadajte sa dookola, či už ste na loďke
pohojdávajúcej sa na vlnách Balatonského jazera, alebo stojíte na úchvatných
vrchoch pohoria Mecsek či uprostred rozľahlej Veľkej dunajskej kotliny. Zoznámte
sa s pútavými povesťami skrývajúcimi sa za každou pamiatkou a turistickou
zaujímavosťou, objavte stáročné mestá a stavby, príbehy a miesta – sľubujeme
vám, že získate zážitky na celý život.
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BA
LA
TON
Balaton je viac než len jazero – je to hlboký zážitok. Svojim návštevníkom každý
deň ukazuje inú tvár: jeho hladina sa trbliece novými farbami a neprestajne sa
menia i podujatia a atrakcie ponúkané v jeho okolí. V podstate každý Maďar
vám vie porozprávať vlastný jedinečný príbeh viažuci sa k Balatonu, pretože
jazero sa každému ukáže z inej osobitej stránky. Paloznacký džezový piknik,
tradičný maďarský langoš, vodné bicykle, zámok týčiaci sa nad dedinou
Szigliget či Follyho arborétum sú len niekoľkými príkladmi turistických
atrakcií dostupných v okolí. Alebo sa rovno vydajte k vode a zažite na vlastnej
koži skupinové preplávanie Balatonu, zúčastnite sa na jachtárskej Regate o
modrú stuhu, zájdite si na dožinkové slávnosti alebo si užite zamrznuté jazero.
Balaton návštevníkom ukazuje tisíc tvárí a každá z nich nepochybne stojí za to.
Či už strávite na jeho brehoch deň, týždeň, alebo celú sezónu, nudiť sa určite
nebudete. Ukážeme vám prečo.

BALATONSKÉ JAZERO
NAJVÄČŠIE JAZERO V STREDNEJ EURÓPE

JAZERO BALATON, NA HLADINE KTORÉHO SA
PRELÍNAJÚ ODTIENE MODREJ, ZELENEJ A TYRKYSOVEJ,
JE ZÁROVEŇ POSIATE BIELYMI PLACHTAMI
VZDIALENÝCH LODIEK. TENTO PRÍRODNÝ SKVOST JE
V RÁMCI MAĎARSKA POPREDNOU DOVOLENKOVOU
DESTINÁCIOU, KEĎŽE NÁVŠTEVNÍKOM PONÚKA
RÔZNORODÉ, NO VŽDY ÚŽASNÉ ZÁŽITKY, BEZ OHĽADU
NA TO, V KTOROM ROČNOM OBDOBÍ SEM ZAVÍTAJÚ.
TOTO NAJROZĽAHLEJŠIE JAZERO V STREDNEJ EURÓPE
SVOJICH HOSTÍ PO CELÝ ROK VÍTA JEDINEČNÝMI
PRÍRODNÝMI I KULTÚRNYMI ATRAKCIAMI.
VYCHUTNAJTE SI VYNIKAJÚCU MIESTNU KUCHYŇU,
PRVOTRIEDNE VÍNA, TŔSTÍM ZARASTENÉ ROMANTICKÉ
BREHY I ŠIROKÚ ŠKÁLU AKTIVÍT VO VOĽNEJ PRÍRODE.
Balatonské jazero je najrušnejšie počas leta, keď je celý jeho 236 kilometrov
dlhý breh plný rodín, párov i skupiniek kamarátov, ktorí sem prišli stráviť
dovolenku. Jazero však ponúka hojnosť príjemných zážitkov počas celého roka
– či už chcete popíjať víno na slnkom zaliatych sopečných svahoch severného
pobrežia, schuti sa zabaviť pri svite mesiaca na hudobnom festivale na južnom
brehu jazera, alebo dáte prednosť spoznávaniu okolia na bicykli či v pevných
turistických topánkach, sklamaní určite nebudete.
Najobľúbenejšími turistickými destináciami sú živé mestečko Siófok, romantický
Balatonfüred, starobylá obec Tihany, hora Badacsony lemovaná vinohradmi a
kúpele Hévíz s liečivými prameňmi. Najmä v lete máte, samozrejme, k dispozícii
i nespočetné množstvo vodných športov vrátane surfovania, paddleboardingu,
vodných bicyklov, plavby na plachetnici a kajakárstva. Miestne pláže sú zase
vždy dokonalým miestom na oddych. Balatonské jazero, ktoré je plytšie pri
južnom brehu, je vynikajúcim miestom na hry pre rodiny s deťmi, oddych vo
vode pre plavcov, tréning pre športovcov i kúpanie pre dovolenkárov.
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V ostatných rokoch sa však Balaton vďaka neustále sa zlepšujúcej infraštruktúre
i mnohým novým atrakciám na prilákanie návštevníkov mení zo sezónnej,
výlučne letnej destinácie na miesto, kam sa oplatí zavítať počas celého roka.
Celoročne sem hostí láka napríklad široká škála možností zdravotnej turistiky,
a to vďaka množstvu rôznych druhov liečivých vôd, ktoré možno nájsť v oblasti
Balatonu. V známom kúpeľnom mestečku Hévíz blízko Balatonu si hostia môžu
vychutnať upokojujúci relax v druhom najväčšom termálnom jazere na svete.
V regióne prekvitá i aktívna turistika. Prispievajú k tomu najmä nekonečné
turistické chodníky, kopce, ktoré možno zdolať, zážitkové parky plné objavov,
vyhliadky, na ktoré si návštevníci môžu vyjsť, i 204 km dlhá cyklotrasa
obkolesujúca celé jazero. K jedinečným možnostiam zábavy patrí člnkovanie
v jazernej jaskyni v Tapolci či plavba plachetnicou na otvorených vodách jazera.

V okolí Balatonu nechýbajú ani kultúrne atrakcie, medzi ktorými možno
spomenúť pôsobivé pamätihodnosti ako zámok Festetičovcov, tihanské
opátstvo, ako i pevnosti a hrady v Sümegu, Veszpréme a Szigligete. Miestne
festivaly sa zameriavajú na širokú škálu hudobných žánrov, od klasickej až po
špičkovú súčasnú hudbu.
Milovníci dobrého jedla a vyberaného stolovania si nesmú nechať ujsť šesť
vinohradníckych oblastí v okolí Balatonu a gurmáni budú nepochybne chcieť
navštíviť aj kotlinu Káli. Oplatí sa navštíviť i farmársky trh v dedine Káptalantót,
kde miestni pestovatelia a remeselníci každú nedeľu ponúkajú návštevníkom
svoj tovar v príjemnom tieni stromov.
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13. Zážitkový park Zalaszabar
14. Zážitkový park Zamárdi
15. Bobová dráha
a zážitkový park v Balatonfűzfő
16. Výstava námornej histórie
v Balatonföldvári, návštevnícke
centrum
17. Národné pamätné miesto a
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návštevnícke centrum
Somogyvár-Kupavár
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18. Termálne kúpele Zalakaros
19. Malý Balaton, byvolia rezervácia
Kápolnapuszta
Zámok Festetičovcov v Keszthely
20. Zážitková hora Eplény
Veszprémska zoo
21. Termálne kúpele Kehidakustány
Veszprémsky hrad
22. Múzeum Balatonu v Keszthely
Benediktínske opátstvo v Tihany
23. Dom Amazon v Keszthely,
Cyklotúra okolo Balatonského
návštevnícke centrum
jazera
24. Levanduľový dom v Tihany,
Jazerná jaskyňa v Tapolci
návštevnícke centrum
Hrad Szigliget
25. Balatongyörök, Szépkilátó
Vaszaryho vila v Balatonfürede
(Pekná vyhliadka)
Hrad Sümeg
26. Porcelánová manufaktúra
Skalný útvar Hegyestű (Špicatá
v Herende
ihla) v Monoszló
27. Jazerné kúpele Hévíz
Guľová rozhľadňa v Balatonboglári 28. Siófok
Vyhliadka z hradného vrchu hradu 29. Zamárdi
Fonyód
30. Národný park Balatonská vysočina
15

30
8
9

Tihany
24
10

5

4

6
16
21

21

1

27

23
22

1.
2.
3.
4.
5.

Badacsony

Szigliget 7

25

11

Balatongyörök

12

6.
7.
8.
9.
10.

5
13
19
17

18

11.
12.

Siófok

Bratislava 196 km
2 hodiny 20 minút
Budapešť 104 km
1 hodina 1 minúta

Záhreb 242 km
2 hodiny 17 minút
Viedeň 238 km
2 hodiny 47 minút
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Belehrad 376 km
4 hodiny 21 minút
Ľubľana 362 km
3 hodiny 16 minút

Varšava 798 km
9 hodín 17 minút
Praha 520 km
5 hodín 15 minút

Berlín 868 km
8 hodín 33 minút
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KOSTOL A MÚZEUM
BENEDIKTÍNSKEHO OPÁTSTVA
V TIHANY
LEVANDUĽOVÉ POLIA V TIHANY

ČO MUSÍTE VIDIEŤ
AK MÁTE NA SPOZNÁVANIE BALATONSKÉHO REGIÓNU
LEN JEDEN DEŇ

THÁKUROVA PROMENÁDA
V BALATONFÜREDE
SPOZNAJTE BALATONFÜRED A TIHANY!
Začnite deň návštevou kostola a múzea benediktínskeho opátstva v Tihany,
svetoznámeho symbolu Tihanského polostrova. Toto opátstvo, založené takmer
pred tisíc rokmi, ponúka nádherný výhľad na jazero Belső-tó a južný breh
Balatonu. Pokiaľ ste neprišli v zime, mali by ste prebádať tihanské levanduľové
polia: starobylé levanduľové porasty medzi vrchmi Csúcs a Apáti sú dokonalým
miestom na romantickú prechádzku. Vedeli ste, že prvé levandule priniesli na
tento submediteránny polostrov takmer pred sto rokmi?
V lete, samozrejme, nemôžete odísť bez toho, aby ste si zaplávali: Tihanský

polostrov a mestečko Balatonfüred ponúkajú svojim návštevníkom množstvo
pláží rôznorodého štýlu a s rôznymi cenami služieb. Či už hľadáte verejnú pláž,
tichý a súkromný pás pobrežia, alebo pláže s luxusnými kúpaliskami, určite sa
vám podarí nájsť celú škálu miest, ktoré naplnia vaše potreby.
Po okúpaní sa môžete prejsť po Thákurovej promenáde a nechať sa rozptýliť
príbehmi z histórie mesta, ktoré vám rozpovedia početné miestne sochy a
pamätné tabule. Táto najznámejšia promenáda na Balatonskom jazere nesie
meno slávneho indického básnika a nositeľa Nobelovej ceny Rabíndranátha
Thákura. Mnoho slávnych osobností sa nechalo inšpirovať príkladom tohto
vynikajúceho umelca a rozhodlo sa na tomto mieste vysadiť stromy.

Benediktínske opátstvo v Tihany
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ZÁMOK FESTETIČOVCOV

ČO MUSÍTE VIDIEŤ

BADACSONY

AK MÁTE NA SPOZNÁVANIE
BALATONSKÉHO REGIÓNU DVA DNI

ZÁZRAČNÉ KESZTHELY A BADACSONY
Druhý deň začnite prechádzkou po farbistom parku zámku Festetičovcov v
mestečku Keszthely. Stavba tohto barokového zámku sa začala v 18. storočí a
rozmer, ktorým sa pýši dnes, nadobudol do 80. rokov 18. storočia. Prehliadka
zámockého múzea Helikon vám umožní vrátiť sa do minulých čias, pretože
expozícia vám ponúkne veľkolepý obraz súdobého barónskeho života.
V múzeu sa nachádza dnes už jediná neporušená súkromná barónska knižnica
v Maďarsku. Podivuhodné okolnosti, za ktorých sa jej podarilo uniknúť skaze
druhej svetovej vojny, by si zaslúžili zvečnenie na filmovom plátne. V zámku sa
natáčali aj niektoré scény filmu Kincsem – stávka na pomstu.

Mestečko Badacsony leží 25 km od mesta Keszthely. Vybudovalo si povesť
mesta kvalitných vín, čadiča a legiend, pričom takmer každá miestna
stavba má svoj vlastný vzrušujúci príbeh. Keď sa budete šplhať na vrchol
437 m vysokého monadnoku, určite by ste si mali chvíľu vydýchnuť pri
slávnom Kisfaludyho dome, dome Rózy Szegedyovej a Ružovom kameni
(Rózsakő). Prípadne môžete výlet začať v dedine Badacsonytördemic a vyjsť
hore čadičovými Schodmi zbehov (Bujdosók Lépcsője). Po návrate si doprajte
pohár vína na jednej z vínnych terás s úžasným panoramatickým výhľadom a
vychutnajte si gurmánsky zážitok v niektorej z reštaurácií, ktoré hosťom po celý
rok ponúkajú miestne delikatesy.
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Panoráma hory Badacsony
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JAZERNÁ JASKYŇA
V TAPOLCI
HRAD SZIGLIGET
JAZERNÉ KÚPELE HÉVÍZ

ČO MUSÍTE VIDIEŤ
AK MÁTE NA SPOZNÁVANIE
BALATONSKÉHO REGIÓNU TRI DNI

ZAČNITE DEŇ V PODZEMÍ!
Po prebádaní interaktívneho návštevníckeho centra jazernej jaskyne
v Tapolci, ktorú objavili v roku 1903, je čas nasadnúť do člna a preplaviť sa pozdĺž
180 metrov dlhého krištáľovočistého jazera vedúceho jaskynnými sieňami
a chodbami vápencového jaskynného komplexu. Keď sa vrátite spod zeme,
urobte si príjemnú prechádzku k Mlynskému jazeru (Malom-tó), kde si môžete
užívať jeho stredomorskú atmosféru a chvíľu oddýchnuť na terase jednej
z miestnych kaviarničiek.
Potom vás už čaká prehliadka jedného z najkrajších hradov celej
Balatonskej vysočiny: vystúpte na malebný hrad Szigliget, ktorý sa
nachádza 15 km od mesta Tapolca a v roku 2020 prešiel renováciou. Táto
750-ročná pevnosť, ktorá odolala všetkým nájazdom osmanských vojsk,
ponúka skutočne veľkolepý výhľad na Balatonské jazero a monadnoky.

A napokon ukončite svoj deň v jazerných kúpeľoch Hévíz. Toto termálne jazero
je naozaj výnimočné a priťahuje množstvo turistov, ako i tých, ktorí túžia po
uzdravení. Jeho liečivé vody si právom vyslúžili povesť lieku, ktorý pomáha
pacientom trpiacim reumatickými chorobami, neduhmi muskuloskeletálneho
systému i ďalšími zdravotnými problémami. Keď si dosýta vychutnáte kúpeľ
v príjemne teplej liečivej vode jazera, môžete sa osviežiť v saune moderného
kúpeľného domu na jazere.

Jazerná jaskyňa v Tapolci
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MALÝ BALATON

ČO MUSÍTE VIDIEŤ
AK MÁTE NA SPOZNÁVANIE
BALATONSKÉHO REGIÓNU ŠTYRI DNI

GUĽOVÁ ROZHĽADŇA
TERMÁLNE KÚPELE GRÁNIT

VYCHUTNAJTE SI VÝHĽAD Z VÝŠKY!
Okolie Malého Balatonu je pôsobivou prírodnou rezerváciou a rajom pre
ohromne rozmanité množstvo vtákov, ku ktorým patria i naozaj výnimočné
druhy. Čo keby ste túto oblasť prebádali, počnúc Domom Malého Balatonu? Keď
prejdete známym dreveným mostom, ocitnete sa na ostrove Kányavár, ktorý
je otvorený návštevníkom po celý rok. Nájdete tu i chalúpku strýčka Matulu a
ostrov Diás, miesta zvečnené v obľúbených dielach maďarského spisovateľa
Istvána Feketeho. Nezabudnite sa vyzbrojiť repelentom proti komárom!

Potom by ste sa mali prejsť po jednom z miestnych trhov a urobiť si piknik pri
Guľovej rozhľadni (oficiálne známej pod menom Rozhľadňa Jánosa Xantusa
alebo maďarským názvom Gömbkilátó), ktorá je obľúbeným miestom konania
festivalov. Hliníková guľa s priemerom 15 metrov týčiaca sa do výšky 165 metrov
je symbolom Balatonbogláru. Výhľad, ktorý sa vám z tohto miesta naskytne na
monadnoky na severnom pobreží, sa vám navždy vryje do pamäti.
A tak ako deň predtým, najlepším ukončením vášho dňa bude relaxačný
termálny kúpeľ. Termálne kúpele Gránit v mestečku Zalakaros ponúkajú
širokú škálu termálnych kúpeľov, zážitkových i kúpeľných bazénov, ako aj park
s toboganmi a množstvo kúpeľných služieb. Samozrejme, že po rušnom dni,
aký máte práve za sebou, si najviac oddýchnete na masáži.
16

Guľová rozhľadňa, Balatonboglár
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VESZPRÉMSKY (VESPRÍMSKY) HRAD
VESZPRÉMSKA ZOO
CISTERCITSKÉ OPÁTSTVO
V MESTEČKU ZIRC

ČO MUSÍTE VIDIEŤ
AK MÁTE NA SPOZNÁVANIE BALATONSKÉHO REGIÓNU PÄŤ DNÍ

ROMANTICKÝ RÁZ KRAJINY

V posledný deň môže stáť za to dať si krátku prestávku od vody a vybrať sa
do romantických kopcov Bakonského lesa a mesta Veszprém, ktoré sa práve
pripravuje na podujatia naplánované na rok 2023, keď bude Európskym
hlavným mestom kultúry. Nad centrom mesta sa týči hradná štvrť so záplavou
múzeí, palácov, galérií a kostolov. Prejdite sa od požiarnej veže až po severný
cíp Veszprémskeho hradu, kde nad starobylým mestom držia spoločnú stráž
svätý Štefan a blahoslavená Gizela, uhorská kráľovná.
Ak sa vyberiete po mostoch a promenáde vedúcej Sédskou dolinou popod
viadukt, dostanete sa do Veszprémskej zoo, kde si môžete pozrieť množstvo
exotických a vzácnych zvierat. K najpopulárnejším atrakciám patria Svet
šimpanzov, Africká savana a Dino park.
Nepochybne sa oplatí navštíviť i Cistercitské opátstvo v mestečku Zirc, a to
nielen kvôli miestnej bazilike, najväčšiemu barokovému oltáru v Maďarsku či
historickej knižnici, v ktorej sa nachádza 65 000 knižných diel. Poprechádzajte
sa po miestnom arboréte, ktoré sa rozprestiera na rozlohe 20 hektárov, a
ochutnajte domáce pivá vyrábané v opátstve. Sú naozaj výnimočné – veď
napokon, miestni mnísi zdokonaľujú ich receptúru už vyše 300 rokov!

Veszprémsky hrad
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V TOMTO REGIÓNE SI
NENECHAJTE UJSŤ
Olaszrizling (Rizling vlašský) – Jeho maďarský názov sa doslovne prekladá ako
taliansky rizling, no so slávnym Rizlingom rýnskym ho spája iba meno. Je to
suché biele víno, ktoré sa vyrába v každej vinohradníckej oblasti v Maďarsku, ale
najkvalitnejšie hrozno tejto odrody sa pestuje vo vinohradoch v Csopaku a na
Vrchu svätého Juraja. Má charakteristickú chuť pripomínajúcu horké mandle.
Ďalej spomenieme odrodu Somlói Juhfark (doslovne ovčí chvost), ktorá je
jednou z najstarších maďarských odrôd hrozna. Toto „ohnivé“ víno s výraznou
aciditou dostalo svoj názov podľa monadnoku nachádzajúceho sa 50 km od
Balatonského jazera, ako i podľa osobitého tvaru strapcov hrozna, z ktorého
sa vyrába. Nazýva sa i „vínom svadobných nocí“, keďže jeho konzumácia vraj
zvyšuje pravdepodobnosť, že pár splodí chlapca.

Nezabudnite ani na balatonské halászlé – na rozdiel od halászlé z iných
regiónov sa pripravuje z kapra, šťuky alebo sumca s prídavkom iných,
menších rýb. Jeho charakteristickým znakom je, že tretina použitého mäsa
musí pochádzať z dravých rýb. Polievka sa podáva so zemiakmi a s pohárom
balatonského vína. Ale pozor: môže byť štipľavá. Gastronomické objavovanie
balatonského regiónu nikdy nemôže byť úplné bez ochutnania tradičného
sumčieho paprikáša, ktorý sa pripravuje z plátkov sumcovitých rýb a
dochucuje červenou paprikou. Tradične najlepšie chutí s „túrós csusza“, teda
rezancami so slaninkou a s tvarohom.

Panoráma hory Badacsony
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PUSTOVŇA
V TIHANY

Tradícia, že pri Balatonskom jazere sa východ stretáva so západom, sa zrodila
o takmer tisíc rokov skôr, než sa jazero stalo obľúbeným miestom na stretnutia
rodín z východného a západného Nemecka. Jej skutočným pôvodcom bol kráľ
Ondrej I., keď si jeho manželka (ktorú si zobral v roku 1055) so sebou z Kyjeva
priviedla viacero byzantských, t. j. pravoslávnych mníchov. Títo mnísi potom
bývali v Tihany. Niektorí z nich žili v sparťanských podmienkach v čadičových
tufových jaskyniach pohoria Óvár, hoci na vrchole hory už stál benediktínsky
kláštor. Toto opátstvo sa stalo aj miestom, kde bol kráľ Ondrej uložený na večný
odpočinok. Spomínané spolužitie trvalo niekoľko storočí, i keď v dôsledku
veľkej schizmy v roku 1054 došlo k rozdeleniu západnej (katolíckej) a východnej
(ortodoxnej) vetvy kresťanstva na dve samostatné cirkvi.
Do 14. storočia mnísi opustili svoje skalné obydlia a mnohé z nich sa v priebehu
nasledujúcich storočí zrútili. Dnes sú len tri z týchto obydlí v dostatočne
vyhovujúcom stave na to, aby ich mohli navštevovať turisti. Nájdete ich pozdĺž
značeného chodníka, ktorý sa kľukatí od prístavu, alebo sa k nim dá dostať aj zo
stredu mesta. V jednom z nich sa nachádza aj vyvýšená schránka s relikviami,
kamenný oltár a hrobka. Na záver ešte jedna zaujímavosť: pustovňa sa kedysi
nazývala aj Orosz-kő (doslova Ruská skala) a na jej označenie sa používali aj
starobylé názvy Vruzku a Petra (pričom druhý z nich je gréckym pomenovaním
pre jaskynné kláštory).

Pustovňa, Tihany, Óvár
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UPOKOJUJÚCA LIEČBA

Oddýchnite si a uzdravte sa v liečivých vodách. Okrem najväčšieho termálneho
jazera v Európe v tomto regióne nájdete aj kúpele, ktoré ponúkajú skutočne
upokojujúce útočisko s wellnessom a relaxáciou v jednom. Hévíz je mestečko
zasvätené uzdravovaniu. Jeho návštevníci si môžu užiť kvalitné wellness hotely,
hotely s ponukou medicínskych wellness terapií, ako i rôzne programy zamerané
na zdravie a zdravý životný štýl. Miestne termálne jazero, ktoré sa rozprestiera
na ploche 4,4 hektára, napája veľké množstvo prameňov s vysokým obsahom
síry, rádia a rôznych minerálov. Voda v jazere má v zime príjemných 23 – 25 °C a
v lete 33 – 36 °C, pričom každých 72 hodín sa úplne obmieňa.
Vyskúšajte si rodinnú saunovú a kúpeľnú párty v rodinných kúpeľoch mestečka
Zalakaros. Okrem termálnych bazénov, ktoré sú napájané z horúcich prameňov
s teplotou 96 °C, a liečebného centra vám tieto kúpele ponúkajú na výber
množstvo wellness a fitness služieb. Vaše deti si tu môžu užiť mnoho toboganov,
umelých ostrovov a vodných diel vo vnútorných detských bazénoch.
Trojposchodové ozdravovacie a zážitkové kúpeľné centrum v stredomorskom
štýle, ktoré nájdete v obci Kehidakustány, ponúka terapie na liečbu
muskuloskeletálnych ochorení, ako aj ozdravné programy a množstvo aktivít
pre deti.

Jazero Hévíz
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DOBRODRUŽSTVÁ NA
VRCHOLOCH HÔR
I V HĹBKACH JASKÝŇ
Sopečné monadnoky týčiace sa nad Balatonským jazerom ponúkajú
vynikajúce možnosti na vyhliadkovú turistiku, ale národný park Balatonská
vysočina možno spoznávať i na bicykli, či dokonca z konského sedla.
Máte záujem o intenzívnejšiu pohybovú aktivitu? Vyskúšajte si bicyklovú túru
okolo jazera alebo zoberte rodinu do jedného zo zážitkových parkov v okolí, kde
môžete stráviť deň plný zábavy.
Trasa 210-kilometrového cyklistického chodníka okolo Balatonského jazera
vedie zväčša pozdĺž pobrežia. Nenájdete na nej žiadne výrazné stúpanie ani
klesanie. Ak ste si nepriviezli vlastný bicykel, ale napriek tomu by ste si chceli
trochu „šliapnuť do pedálov“, môžete využiť služby požičovní.
Balatonská vysočina, ktorá sa má stať ďalšou lokalitou svetového dedičstva
UNESCO, ponúka širokú škálu strhujúcich geologických úkazov. Pokochajte
sa nádhernou panorámou z vyhliadok v národnom parku, objavte množstvo
čadičových útvarov, navštívte gejzírové polia na Tihanskom polostrove a
nazbierajte si voňavú kytičku levandúľ.
Prejdite sa krajinou so sopečnými monadnokmi, ktorých vrcholy sa dvíhajú
z niekdajšieho Panónskeho mora.
Veslovali ste už niekedy v člne popod mesto? Pokiaľ nie, navštívte jazernú
jaskyňu v Tapolci, kde sa môžete s veslom v ruke preplaviť cez vodou naplnené
chodby.
Lákajú vás fascinujúce zážitky pod zemou? Oblečte si jaskyniarsku kombinézu a
zostúpte do jaskyne Csodabogyós (pomenovanej podľa ľuľka čučoriedkovitého)
v Balatonedericsi. Výlet do okolia Malého Balatonu vám ponúkne vynikajúcu
príležitosť kochať sa miestnymi prírodnými krásami.
Vyšplhajte sa na vtáčiu rozhľadňu na ostrove Kányavár a potom si urobte
zachádzku do byvolej rezervácie Kápolnapuszta, kde nájdete najpočetnejšiu
čriedu divých byvolov v Maďarsku užívať si bahenný kúpeľ.
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Hegyestű (Špicatá ihla), Balatonská vysočina
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INGÓKŐ

Reťazec skál „Kamenného mora“ v kotline Káli siaha od dedinky Salföld až
po obec Kővágóörs. Tieto geologické útvary vystúpili na zemský povrch
z usadenín v hĺbke Panónskeho mora a pôsobenie vetra ich následne
sformovalo do nezvyčajných tvarov. Kedysi obklopovali celé okolie a miestni
obyvatelia z nich zvykli tesať mlynské kamene.
Najkrajší skalnatý hrebeň sa zachoval až do dnešných čias na okraji dedinky
Szentbékkálla. Pohľad na Kamenné more, ktoré pozostáva z obrovských
skalnatých útvarov a zvláštne tvarovaných kameňov neprirodzene
naskladaných na seba, je znepokojujúci. Najúžasnejším útvarom Kamenného
mora je však nepochybne tzv. živý kameň, obrovská kamenná doska, ktorá sa
mierne nakláňa, keď stúpite na jej okraj.
Živé kamene sú kamenné platne, ktoré sa v dôsledku ich výnimočnej tvrdosti
prírodným silám nepodarilo opotrebovať a dnes sú v kontakte so zemou len
prostredníctvom drobnej plochy. Postupom času strácajú schopnosť udržať si
svoju polohu. Práve to je dôvodom, prečo je živý kameň v Szentbékkálle taký
výnimočný: je totiž úplne stabilný.

Kamenné more v Szentbékkálle
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PÄŤ CYKLOTRÁS
S NEUVERITEĽNÝMI
PANORAMATICKÝMI
VÝHĽADMI

Vysoké pobrežie pri Balatonvilágosi
Ak svoj cyklistický výlet začnete v cípe jazera, ihneď sa ocitnete v jednom z jeho
najkrajších úsekov, kde vás trasa povedie pozdĺž strmého útesu pri obciach
Balatonvilágos a Balatonakarattya. Za jasného počasia je z tohto vyhliadkového
miesta vidieť celú východnú kotlinu.
Aszófő – Örvényes
Na ceste do Keszthely sa cez Tihany môžete dostať k týmto dvom drobným
dedinkám. Spája ich cyklistický chodník i obslužná prístupová cesta a obe vedú
v ideálnej výške na to, aby vám poskytli nádherný výhľad na jazero – od Tihany
takmer až po Balatonudvari.
Balatonederics – Balatongyörök
Tento úsek, ktorý v istom bode prechádza hranicou medzi Vesprémskou župou
a Zalskou župou, ponúka návštevníkom jeden úchvatný výhľad za druhým.
Na jeho vrchole sa nachádza vyhliadka Szépkilátó (doslova krásna vyhliadka),
no oplatí sa vidieť aj úsek vedľa golfového ihriska. Cyklistický chodník je vo
výbornom stave.
Úsek pod sprašovou stenou v mestečku Fonyód
Bez ohľadu na to, z ktorého smeru prichádzate, je veľmi príjemné premávať
sa na bicykli uličkami tohto letoviska, s horou Badacsony na jednej strane a
týčiacimi sa vrchmi na druhej.
Rímska cesta pod horou Badacsony
Od obce Badacsonytomaj po Badacsonylábdihegy máte možnosť ísť po
Rímskej ceste, ktorá ide súbežne so štátnou cestou č. 71, ale vedie ponad ňu
okolo úpätia hory. Dlhé kilometre budete míňať viničové sady a počas celej
cesty sa budete môcť kochať nádhernou panorámou.
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Szépkilátó, Balatongyörök
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NAŠE OBĽÚBENÉ ZÁBERY
Z TEJTO OBLASTI
@WOW_HUNGARY
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ZÁPADNÉ
MAĎARSKO
Rozmanitá krajina Zadunajska ponúka návštevníkom nespočetné množstvo
atrakcií. Nachádzajú sa tu mnohé mestečká s bohatou architektúrou
a históriou, napríklad Pécs, ktorý sa vyznačuje stredomorským štýlom, či Šopron
s jeho početnými pamätihodnosťami. Región je však ideálnou destináciou
aj pre návštevníkov, ktorí hľadajú pokoj a samotu. Miestne termálne kúpele
a slávne vinohradnícke regióny lákajú návštevníkov zo široka-ďaleka. Keď
uvidíte, koľko možností sa vám ponúka, neostane vám nič iné, než ich vyskúšať
všetky. Vydajte sa spolu s nami!
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ZÁPADNÉ MAĎARSKO
ZÁPADNÉ MAĎARSKO PONÚKA MNOŽSTVO
RÔZNORODÝCH A VZRUŠUJÚCICH TURISTICKÝCH
MOŽNOSTÍ: NA VŠETKÝCH, KTORÍ SA SEM ROZHODNÚ
ZAVÍTAŤ, TU ČAKAJÚ NÁRODNÉ PARKY, HISTORICKÉ
PAMIATKY A ELEGANTNÉ VEĽKOLEPÉ ZÁMKY.
MAJESTÁTNA PANORÁMA NEZIDERSKÉHO JAZERA
(FERTŐ-TÓ), STAROBYLÉ BENEDIKTÍNSKE OPÁTSTVO
V PANNONHALME, ULIČKY PÉCSU S TAKMER
STREDOMORSKOU ATMOSFÉROU, AKO I MIESTNE VÍNA
A GASTRONOMICKÉ ŠPECIALITY SA PODIEĽAJÚ NA
NEZABUDNUTEĽNOM ZÁŽITKU, KTORÝM PRE VÁS BUDE
NÁVŠTEVA TOHTO REGIÓNU.

zachovaný dokument písaný v maďarskom jazyku, ktorý pochádza z roku 1055.
V juhozápadnom kúte Maďarska v blízkosti hraníc s Chorvátskom sa
nachádza mesto Pécs, ktoré čaká na všetkých, ktorí túžia po výraznejšej
stredomorskej atmosfére. Pécs skutočne prekypuje kultúrou a históriou.
V návštevníckom centre Cella Septichora, ktoré je lokalitou Zoznamu svetového
dedičstva UNESCO, sú vystavené pozostatky stavieb zo starobylého rímskeho
mesta Sopianae vrátane hrobiek z ranokresťanského obdobia. Osmania v meste
zanechali Mešitu pašu Kasima, minaret a turecké kúpele. Diela významných
umelcov s putom k mestu – vrátane postimpresionistického maliara Tivadara
Csontváryho Kosztku a priekopníka op-artu Victora Vasarelyho – zasa môžete
nájsť v ich vlastných galériách pozdĺž Múzejnej ulice.
V inej časti mesta vznikla Kultúrna štvrť Vilmosa Zsolnaya, ktorá sa vytvorila
okolo manufaktúry, kde sa vyrábala preslávená keramika nesúca Zsolnayovo
meno. Dnes je na tomto mieste zriadené múzeum s výstavami dielní a
nachádza sa tu aj interaktívna vedecká expozícia Labor, bábkové divadlo či

Šopron sa nachádza vedľa rakúskych hraníc a je známy ako naše „najlojálnejšie
mesto“. Ústredným bodom mesta je slávna požiarna veža: symbolizuje
obnovu mesta vo vznešenom barokovom štýle po pustošivom požiari, ktorý
toto stredoveké mesto zachvátil v roku 1676. Dodnes tu dokážete rozpoznať
pozostatky niekdajšieho rímskeho fóra. Môžete si tiež prejsť miestne múzeá,
ku ktorým patrí napríklad Stornov dom, kde sú vystavené stredoveké zbrane
i klavír Franza Liszta. Frankovka modrá, kvalitná gastronómia a termálne vody
ešte zvýraznia príjemný pocit z dovolenky strávenej v tomto meste.
Neďaleko, v mestečku Fertőd, nájdete kaštieľ Esterháziovcov, a v obci
Nagycenk kaštieľ Sečéniovcov (Széchényiovcov), ako aj pamätné miesto
Paneurópskeho pikniku, dejiska dramatických udalostí, ktoré prispeli k
pádu Berlínskeho múru v roku 1989. Neziderské jazero s okolím je lokalitou
Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, ktorá láka cyklistov, milovníkov pešej
turistiky i ornitológov na návštevu vtáčej rezervácie v národnom parku FertőHanság. Samotné Neziderské jazero víta návštevníkov hľadajúcich oddych,
či už cyklistov, rybárov, alebo milovníkov vodných športov. Relax však čaká aj
v kúpeľoch Bükfürdő.
V Rábsko-mošonsko-šopronskej župe nájdete benediktínske opátstvo
v Pannonhalme, ktoré sa tiež nachádza na Zozname svetového dedičstva
UNESCO. Je to takmer 1 000-ročná významná pamiatka, kde sa ľudia dodnes
pravidelne venujú výrobe vína a pestovaniu levandule. Medzi pokladmi
miestnej bohatej knižnice s 360 tisícami knižných diel sa nachádza i najstarší
36

koncertná hala.
Tradícia pestovania vína v regióne Villány siaha až do čias starovekého Ríma.
V 16. storočí sem Srbi priniesli odrodu Kadarka spolu s potrebným know-how.
O zvyšok sa už postarali dlhé horúce letá – rozpálený juh Maďarska sa teší
submediteránnej klíme. Miestne vinárske dynastie sa venujú výrobe vína po
celé generácie. Čo tak si vychutnať pikantný Cabernet Franc na slnečnej terase
vinárstva?
Navštívte ktorúkoľvek vínnu pivnicu či lisovňu a vyskúšajte kreatívne
kulinárske špeciality či vínoterapiu, ktorú si môžete užiť v luxusných kúpeľných
zariadeniach. V neďalekom mestečku Harkány zasa nájdete liečivé vody, ktoré
už 200 rokov pomáhajú liečiť pacientov trpiacich reumou.
Aktívnejšia rekreácia vás čaká pri jazerách v Orfű i v pohorí Mecsek, ktoré
ponúka jedinečné panoramatické výhľady a úžasné možnosti pešej turistiky.
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ŠOPRONSKÝ
REGIÓN

ŠOPRON
A OKOLIE

Šopron, nachádzajúci sa v severozápadnom kúte krajiny, je počas celého roka
vynikajúcou destináciou pre rodiny. Mesto je jednou z popredných turistických
lokalít v Maďarsku. Množstvo aktivít pre celú rodinu pritom možno nájsť priamo
v centre mesta, ktoré je bohaté na pamiatky a architektonické majstrovské
diela.
Okolie Šopronu a Neziderského jazera ponúka návštevníkom rôznorodé
atrakcie vrátane cyklistických chodníkov a možností vodnej turistiky. Vďaka
osobitej atmosfére a množstvu ponúkaných aktivít sú to lokality, ktoré si nesmú
nechať ujsť milovníci aktívnej turistiky, ani tí, ktorí túžia po troške pokoja a ticha.
Zážitkový park Lővér a Stridží náučný chodník ponúkajú skvelú zábavu pre deti.
Samozrejme, nesmiete zabudnúť ani na Festival víl, najčarovnejšie podujatie
v celom regióne, ktoré návštevníkov čaká každoročne v júni.
Pár dní relaxu v kúpeľoch Bükfürdő či oddych v nádhernej obci Hegykő
zvýraznia miestnu rodinnú atmosféru. Pokiaľ máte chuť na väčší rodinný výlet
na bicykli či člne, môžete sa dozvedieť viac o faune Neziderského jazera, ktoré
je lokalitou Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Ak vás pri návšteve mestečiek Fertőd a Nagycenk ovládne nostalgia, máte tu
možnosť ponoriť sa do tajov dní dávno minulých. Zo zašlých čias barónskych
zámkov vás potom späť do súčasnosti privezie nostalgická úzkorozchodná
železnica.
Načerpajte s rodinou sily v miestnych rozmanitých kúpeľných zariadeniach,
zúčastnite sa na dlhých exkurziách a potom ochutnajte kulinárske špeciality
šopronskej vinohradníckej oblasti.

Výhľad na Šopron
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Šopron, Hlavné námestie
Šopron, požiarna veža
Šopron, Kozí kostol
Šopron, Stornov dom
Šopron, Fabriciov dom
Šopron, stará synagóga
Šopron, Karolova rozhľadňa (Károly-kilátó)
Fertőd, kaštieľ Esterháziovcov
Nagycenk, kaštieľ Sečéniovcov
Fertőrákos, kameňolom a jaskynné divadlo
Pamätné miesto Paneurópskeho pikniku
Historické centrum mesta Šopron
Historický región Neziderského jazera
Hegykő
Sarród
Termálne kúpele Bükfürdő
Šopronská vinohradnícka oblasť
Národný park Fertő-Hanság
Kőszeg, historické centrum
Kőszeg, Jurišičov hrad
Szombathely, ruiny rímskeho mesta Savaria
Kúpele a kúpalisko Sárvár
Sárvár, Nádašdyho hrad
Kám, arborétum Jeli
Öntésmajor
Kostol v obci Ják

Kám
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Šopron

Bratislava 87 km
1 hodina 10 minút
Viedeň 75 km
55 minút

Záhreb 290 km
3 hodiny 27 minút
Budapešť 214 km
2 hodiny 13 minút
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Praha 365 km
4 hodiny 10 minút
Ľubľana 356 km
3 hodiny 49 minút

Berlín 713 km
7 hodín 28 minút
Belehrad 584 km
5 hodín 24 minút

Varšava 733 km
7 hodín 39 minút
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STORNOV DOM
KOZÍ KOSTOL
POŽIARNA VEŽA

ČO MUSÍTE VIDIEŤ
AK MÁTE NA SPOZNÁVANIE REGIÓNU LEN JEDEN DEŇ

KAŠTIEĽ ESTERHÁZIOVCOV
PREHLIADKA ŠOPRONU
NA PREHLIADKU ŠOPRONSKÉHO STARÉHO MESTA VÁM
STAČÍ JEDINÁ PRECHÁDZKA. ZAČNITE STORNOVÝM
DOMOM A KOZÍM KOSTOLOM NA HLAVNOM NÁMESTÍ.

Stornov dom je jednou z najkrajších stavieb Šopronu: je to honosný nárožný
dom postavený v barokovom štýle a pamiatka na históriu mesta medzi 17.
a 20. storočím. Kozí kostol vás vráti do dávnej minulosti: prvá zmienka o ňom
pochádza z rukopisov z roku 1280. Nad vchodom si môžete všimnúť erb s kozou,
ktorý nepriamo odkazuje na dobrodinca tohto chrámu.
Požiarna veža je symbolom mesta. Keď si prezriete pozostatky múrov
niekdajšieho rímskeho mesta, je načase vyjsť hore do veže a pokochať sa
úchvatnou panorámou, ktorá sa pred vami rozprestrie. Uvidíte Šopron,
Neziderské jazero, dokonca budete mať výhľad i na susediace Rakúsko.
Pochopiteľne, nesmiete zabudnúť, že Šopron je aj domovom slávnej Frankovky
modrej (Kékfrankos). Napoleonovi vojaci toto hrozno poznali a kupovali si ho od
miestnych pestovateľov, aby si Frankovku mohli vyrábať sami. Šopronské hory,
ako i úbočia a mierne svahy okolo Neziderského jazera dodávajú miestnym
vínam ich osobitý charakter.
Kaštieľ Esterháziovcov v mestečku Fertőd, ktorý sa nazýva aj „maďarským
Versailles“, zvykol byť centrom hudby a vznešenosti. Joseph Haydn tu strávil
komponovaním svojich diel dve desaťročia. Návšteva tohto miesta nepochybne
stojí za to!

Kozí kostol
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KÓCSAGVÁR

ČO MUSÍTE VIDIEŤ

ÖNTÉSMAJOR

AK MÁTE NA SPOZNÁVANIE REGIÓNU DVA DNI

LÁSZLÓMAJOR
KAMEŇOLOM FERTŐRÁKOS

NAVŠTÍVTE NÁRODNÝ PARK FERTŐ-HANSÁG.

JASKYNNÉ DIVADLO

Svoju prehliadku začnite pri Kócsagvári, dome s trstinovou strechou v obci
Sárród. Názov „Kócsagvár“ v maďarčine doslova znamená „Volavčí hrad“, čo je
veľmi príhodný názov. Volavka biela je totiž jedným z charakteristických vtákov
tejto oblasti. Môžete zájsť aj do dedinky Öntésmajor, ktorá sa nachádza len
7 km od mesta Kapuvár, a navštíviť výstavu fauny hanságskeho regiónu, ako
aj výstavu venovanú ochrane pozostatkov niekdajšieho močiara a mokrade.
Obec Sarród a usadlosť Lászlómajor zvykli patriť k riadiacim centrám veľkých
esterháziovských panstiev. Dnes vám ich návšteva umožní získať aspoň letmý
pohľad na súčasný vidiecky život.

Kameň z lomu Fertőrákos sa už v dávnych rímskych dobách používal na
rozličné účely: mnohé zo stavieb, obydlí, chrámov a palácov v Šoprone a vo
Viedni boli postavené práve z nich. V jaskyniach kameňolomu vás čaká výstava
pravekých zvierat s modelmi pravekých veľrýb, žralokov a delfínov v životnej
veľkosti, ktorá návštevníkov oboznamuje aj s rôznymi druhmi vápenca.
Nájdete tu i Jaskynné divadlo, scénu s jedinečnou atmosférou, kde sa na
pozadí tisícročných vápencových útvarov odohrávajú rôzne predstavenia
a podujatia. A napokon by ste si mali urobiť krátku prechádzku, ktorá vás
dovedie k nádhernému výhľadu na Neziderské jazero a pamätnému miestu
Paneurópskeho pikniku.
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Fertőrákos, kameňolom a jaskynné divadlo
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NAGYCENK
BÜKFÜRDŐ

ČO MUSÍTE VIDIEŤ
AK MÁTE NA SPOZNÁVANIE REGIÓNU TRI DNI

VYBERTE SA NA TURISTIKU A ZAPLÁVAJTE SI VO
VODÁCH MIESTNEHO REGIÓNU.
Keď už ste videli Šopron, Fertőd a národný park Fertő-Hanság, môžete vo výlete
pokračovať v obci Nagycenk, kde sa nachádza bývalý kaštieľ rodiny Sečéniovcov.
František Sečéni (Ferenc Széchényi) sa do kaštieľa nasťahoval v roku 1783 a
z Nagycenku sa tak stalo centrum územných majetkov rodiny. Na tomto mieste si
zhromažďoval i svoje rozsiahle zbierky, ktorých súčasťou boli desaťtisíce rôznych
predmetov vrátane rukopisov, kníh, mincí, rytín či máp. „Najväčší Maďar“ Štefan
Sečéni (István Széchenyi), ktorý kaštieľ zdedil, tu našiel miesto pre všetky technické
výdobytky a inovácie, s ktorými sa zoznámil počas svojich ciest v zahraničí. Budovu
napríklad vybavil splachovacím záchodom a plynovým osvetlením.

Po návšteve kaštieľa v Nagycenku je čas navštíviť termálne kúpele Bükfürdő. Liečivé
vody tu vyvierajú zo štyroch prameňov z hĺbky 1 282 m a ich účinky dokázateľne
uľavujú od rôznych muskuloskeletálnych a gynekologických problémov, prípadne
im pomáhajú predchádzať.
Liečivé vody však nie sú jediným dôvodom, prečo by ste sem mali prísť. Návštevníci,
ktorí sa chcú športovo vyžiť alebo hľadajú možnosti aktívnej rekreácie, budú týmto
miestom nadšení: na ploche vyše 1 400 m2 tu nájdu trojposchodový komplex
vnútorných i vonkajších zážitkových bazénov a bazénov na potápanie, ako aj
tobogany, Kneippov kúpeľ, vírivku, saunový svet či ponuku rôznych druhov masáží.

Kaštieľ Sečéniovcov, Nagycenk
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KŐSZEG

ČO MUSÍTE VIDIEŤ

MÚZEUM SAVARIA

AK MÁTE NA SPOZNÁVANIE REGIÓNU ŠTYRI DNI

KÚPELE A KÚPALISKO
SÁRVÁR
NÁDAŠDYHO HRAD

OBJAVTE ZÁZRAKY TOHTO REGIÓNU!

ARBORÉTUM JELI

Vyberte sa do Kőszegu. Miestne pokojné staré mesto skrýva množstvo
nádherných tajomstiev. Jeho charakteristickou ulicou je Várkör (doslovne
hradný okruh), miesto, na ktorom kedysi mesto chránila sústava priekop.
Hlavnou ochranou proti obliehaniam Turkov bol Jurišičov hrad, ktorý bol
dokonca pomenovaný podľa jeho najslávnejšieho obrancu.
Vynikajúcim nápadom je aj návšteva mesta Szombathely. V kamenných
archívoch Múzea Savaria nájdete zbierku rímskych artefaktov vrátane sôch
z kapitolu a votívnych oltárov, ako i pohanské a ranokresťanské náhrobné
kamene.
V kúpeľnom a kúpaliskovom komplexe Sárvár vás čaká kúpanie a relax
s množstvom toboganov a bazénov pozdĺž pláže.

Kým ste v Sárváre, určite by ste mali navštíviť Nádašdyho hrad. Miestne
stropné fresky s výjavmi rôznych bitiek predstavujú najveľkolepejšiu zbierku
historických barokových fresiek v celom Maďarsku.
Prejdite sa po arboréte Jeli: či už sem zavítate v čase, keď práve začínajú kvitnúť
rododendrony, alebo vás viac láka obdivovať vzácne druhy borovíc, ktoré sa
čnejú do výšky 10 m, arborétum pre vás bude miestom oddychu a relaxácie.
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Arborétum Jeli, Kám
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DIVY NÁRODNÉHO
PARKU FERTŐ-HANSÁG
Národný park Fertő-Hanság ponúka množstvo nádherných prírodných
scenérií, a preto je ideálnym miestom na krátku túru. Na výlet by ste sa mali
vybrať zavčasu, pretože tŕstie obkolesujúce kľukaté kanály vyzerá mimoriadne
krásne práve ráno. Miestne prostredie sa vyznačuje veľkou rôznorodosťou a
nájdete tu mnohé prírodné rezervácie, botanické záhrady, mokradiny, slaniská,
ako aj mohyly a pevnosti.
Môžete skúsiť vydať sa za súmraku na plavbu v kanoe a dúfať, že sa vám podarí
zazrieť plachejšie druhy cicavcov a vodného vtáctva, ale ak chcete, okolitú
krajinu a divú zver možno rovnako pozorovať aj z pohodlnej loďky na solárny
pohon. Začnite pri Kócsagvári, kde sídli vedenie národného parku Fertő–Hanság.
Názov „Kócsagvár“ v maďarčine doslova znamená „Volavčí hrad“. Centrum
bolo pomenované podľa volavky bielej, jedného z charakteristických vtákov
tejto oblasti. Kócsagvár je ukážkou veľmi organického architektonického štýlu,
pričom ide azda o jednu z najväčších stavieb s trstinovou strechou v celej krajine.

Je však načase pokračovať v exkurzii a vašou nasledujúcou zastávkou je
panské sídlo Lászlómajor, niekdajšie ekonomické stredisko územných
majetkov Esterháziovcov. Usadlosť bola založená zhruba pred 150 rokmi, ale
v roku 2012 jej bol vdýchnutý nový život. Získala množstvo nových funkcií,
napríklad interaktívnu výstavu, ktorá oboznamuje návštevníkov s tradičnými
maďarskými remeslami typickými pre tento región.

Národný park Fertő-Hanság
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BARÓNSKE ZÁMKY
V OKOLÍ

Kaštieľ Esterháziovcov vo Fertőde, známy aj ako „maďarský Versailles“, bol
na sklonku 18. storočia jedným z hlavných kultúrnych stredísk v Uhorsku.
Rezidencia, v ktorej kedysi slúžil Joseph Haydn ako dvorný hudobný skladateľ,
je dnes dejiskom koncertov klasickej i populárnej hudby. Vstúpte do bábkového
divadla, v ktorom za dávnych čias Mária Terézia z pohodlia čestnej lóže počúvala
hudobné diela zložené výslovne pre jej potešenie a kde ako dirigent orchestra
pôsobil samotný Haydn.
Už len samotný pohľad na obrovské apartmány kaštieľa nepochybne vzbudzuje
úžas, ale návštevníci tu tiež majú možnosť obohatiť si vedomosti a spoznať
históriu divadla. Vďaka špeciálnemu panoramatickému projektoru sa dokonca
môžu zúčastniť na virtuálnej prehliadke s výkladom sprievodcu, ktorá ich
oboznámi s podobou paláca v 18. storočí.
Ranoklasicistický kaštieľ Sečéniovcov v obci Nagycenk bol domovom
„najväčšieho Maďara“ Štefana Sečéniho a jeho rodiny po celé generácie. Po
renovácii v roku 1973 v ňom bolo zriadené najväčšie pamätné múzeum a rodinné
mauzóleum v Maďarsku, pripomínajúce históriu i odkaz Štefana Sečéniho a
jeho rodiny. V kaštieľskej záhrade nájdete jednu z najkrajších a najpôsobivejších
lipových alejí v celej Európe. Je dlhá až 2,6 kilometra a vysadil ju Antal Sečéni s
manželkou v roku 1754. Keď ukončíte prehliadku kaštieľa, počas dobrodružnej
prechádzky časom môžete pokračovať návštevou neďalekej železnice, ktorá
je súčasťou Sečéniho múzea a verne navodzuje atmosféru čias na prelome
storočí.

Kaštieľ Esterháziovcov, Fertőd
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V TOMTO REGIÓNE SI
NENECHAJTE UJSŤ
Ak sa niekedy ocitnete v šopronskej vinohradníckej oblasti, určite by ste mali
ochutnať šopronský Kékfrankos (Frankovku modrú) alebo Zenit. Mestečko
Šopron sa pýši dlhovekou vinohradníckou i vinárskou tradíciou a je povestné
svojím Kékfrankosom. Svojho času tvorilo jeden vinohradnícky región
s rakúskym mestom Rust a jeho okolím. Hovorí sa, že miestni poncichteri
(nemecky hovoriaci vinohradníci) boli toto víno ochotní predať Napoleonovým
vojakom len za ich cenné „modré franky“ a víno získalo svoj názov práve podľa
nich. Je to plné víno, rovnako ako ďalšia miestna odroda – Zenit.

Babsterc (známy aj pod názvom Bohnensterz) je jedlo, ktoré vzniklo v Šoprone.
Názov mu dali poncichteri, miestni vinohradníci, ktorí zvykli medzi radmi
viniča pestovať fazuľu. Pestovanie fazule bolo hospodárnym riešením, pretože
netienila viniču, nenarúšala zber úrody a navyše nepodliehala dani. Babsterc
sa dodnes pripravuje presne tak, ako kedysi: s múkou, masťou či olejom a so
soľou. Najlepšie chutí s perkeltom (teda duseným mäsom s cibuľou a mletou
paprikou), ale vynikajúci je aj s kyslou smotanou, uhorkovým šalátom, či
dokonca aj ako sladké jedlo s akýmkoľvek džemom.
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NAŠE OBĽÚBENÉ ZÁBERY
Z TEJTO OBLASTI
@WOW_HUNGARY
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GYŐR A
PANNONHALMA

GYŐR A
PANNONHALMA

Trojuholník Győr – Malý Žitný ostrov – Pannonhalma, ktorý sa nachádza
vedľa západného Zadunajska, návštevníkom túžiacim po skutočne aktívnom
oddychu sľubuje výnimočné dobrodružstvá. Čo sa týka počtu pamätihodností,
spomedzi maďarských miest mu patrí tretie miesto. Nachádza sa na križovatke
štyroch riek – Mošonského Dunaja, Ráby, Rábce a Marcalu – v tesnej blízkosti
maďarsko-slovenských hraníc, a ponúka skutočne inovatívne zážitky a
kultúrne vedomosti pre celú rodinu. Mestečko Pannonhalma vás privíta
svojimi vlastnými umeleckými artefaktmi a rozpovie vám príbehy odkazujúce
na rovnako bohaté historické a kultúrne dedičstvo. Miestny kláštor je od roku
1996 lokalitou Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Benediktínske opátstvo
v Pannonhalme existuje už tisíc rokov a jeho návštevníkov čaká na vrchole
svätej Panónskej hory nielen fyzické a duševné osvieženie, ale môžu si tu
vychutnať aj jedinečné gastronomické zážitky. Pokiaľ hľadáte fyzickú aktivitu,
váš výlet nebude úplný, kým si nezájdete na Malý Žitný ostrov, ostrovnú planinu
so stovkami kilometrov vodných tokov, ako i cyklistický chodník, ktorý sa vinie
pozdĺž dunajských brehov.

Benediktínske opátstvo v Pannonhalme
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16. FUTURA
17. Mosonmagyaróvár, hrad
18. Mosonmagyaróvár, zážitkový park
Szigetköz
19. Mosonmagyaróvár,
Termálne kúpele Flexum
20. Mosonmagyaróvár, Hanságske
múzeum
21. Pannonhalma, galéria a štúdio
sklárskeho umenia Hefter
22. Pannonhalma, opátske múzeum
a galéria
23. Pannonhalma, rozhľadňa svätého
Maura a náučný chodník v korunách
stromov
24. Benediktínske opátstvo
v Pannonhalme
25. Lébény, Kostol svätého Jakuba
26. Termálne kúpele a kúpalisko Lipót,
kemping
27. Máriakálnok, Kaplnka blahoslavenej
Panny Márie
28. Nyúlska roklina
29. Malý Žitný ostrov (Szigetköz)

Pannonhalma

Budapešť 121 km
1 hodina 13 minút
Bratislava 80 km
54 minút

Győr, návštevnícke centrum
podniku Audi Hungaria
Győr, komplex benediktínskych
stavieb, Sečéniho múzeum
farmácie
Győr, obchod s výrobkami
modrotlačovej dielne v centre
mesta
Győr, stála výstava sochárky
Margity Kovácsovej, Kresztov dom
Győr, Katedrála Nanebovzatia
Panny Márie
Győr, Sečéniho námestie
Győr, Návštevnícke centrum
svätého Ladislava, Káptalandomb
Győr, interaktívne výstavné
centrum Mobilis
Győr, termálne kúpele a kúpalisko
Rába Quelle Spa
Győr, Zoologická záhrada
Jánosa Xantusa
Győr, Püspökvár (Biskupský hrad)
Győr, synagóga
Győr, Palác Esterháziovcov
Csorna, návštevnícke centrum
premonštrátskeho opátstva
Csorna, termálne kúpele
Mosonmagyaróvár, interaktívne
prírodovedné centrum

Praha 404 km
3 hodiny 49 minút
Ľubľana 383 km
3 hodiny 51 minút

Varšava 693 km
7 hodín 20 minút
Belehrad 491 km
4 hodiny 24 minút
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Berlín 753 km
7 hodín 7 minút

ZIČIHO PALÁC

ČO MUSÍTE VIDIEŤ
AK MÁTE NA SPOZNÁVANIE REGIÓNU LEN JEDEN DEŇ

PALÁC ESTERHÁZIOVCOV
PÜSPÖKVÁR (BISKUPSKÝ HRAD)
BISKUPSKÝ PALÁC

SPOZNAJTE BAROKOVÉ CENTRUM MESTA!

GYŐRSKA BAZILIKA

Pôvabné drobné ulice a námestia, budovy s označeniami pôvodných podnikov
a úzke uličky návštevníkov vracajú do čias dávno minulých. Miestne budovy,
múzeá a kostoly, ako i palác Esterháziovcov sú nevyčerpateľnou studnicou
pokladov.

RÁBA QUELLE

Kráčajte ďalej, až kým sa nedostanete k Püspökváru (Biskupskému hradu)
a Biskupskému palácu, ktorý je najzachovalejšou stredovekou biskupskou
rezidenciou v celom Maďarsku. Okrem prvých dvoch storočí modernej éry,
stavba vždy slúžila ako biskupská rezidencia, a túto funkciu plní dodnes. Na
hrade bola opakovane uložená svätoštefanská koruna.
Győrska bazilika bola založená počas vlády svätého Štefana. Je v nej uložená
naša druhá najvýznamnejšia cirkevná relikvia hneď po svätoštefanskej korune
– plášť svätého Ladislava.

Győr sa nazýva mestom riek, pretože sa ním vinú Mošonský Dunaj, Rába,
Rábca aj Marcal. Urobte si krátku prechádzku do kúpeľného a kúpaliskového
komplexu Rába Quelle. Nachádza sa na polostrove pri sútoku Mošonského
Dunaja a Ráby, pričom tu nájdete nielen obrovské množstvo toboganov,
rekreačných a liečebných bazénov i sáun, ale naskytne sa vám aj nádherný
výhľad na historické centrum Győru.
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Püspökvár (Biskupský hrad), Győr
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INTERAKTÍVNE VÝSTAVNÉ
CENTRUM MOBILIS
NÁVŠTEVNÍCKE CENTRUM
PODNIKU AUDI HUNGARIA

ČO MUSÍTE VIDIEŤ
AK MÁTE NA SPOZNÁVANIE REGIÓNU DVA DNI

INTERAKTÍVNE BÁDANIE
PO PREHLIADKE HISTORICKÝCH ARTEFAKTOV SA
OPLATÍ NÁJSŤ SI ČAS NA PREBÁDANIE DVOCH MIEST,
KTORÉ SA UŽŠIE VIAŽU K MODERNÝM ČASOM.

Interaktívne výstavné centrum Mobilis vám ponúka 70 rôznych zariadení,
ktoré môžete preskúmať – od veterného tunela a zrkadlového bludiska až po
aerodynamickú karosériu auta. Výstavná plocha je zasvätená trojrozmernej
tlači, rozšírenej a virtuálnej realite, robotike, inteligentným domácim nástrojom,
tvorbe animácií a rôznym humanoidom zastávajúcim dôležité funkcie. Miestne
centrum digitálnych vied usporadúva aj experimentálne výstavy s cieľom
pomôcť návštevníkom zamilovať si vedu a techniku.
Návštevnícke centrum Audi Hungaria dovolí návštevníkom nazrieť do
továrne na výrobu vozidiel a ukáže im konštrukciu, lisovanie a montáž podvozka
a karosérie, výrobu motora, ba dokonca im prezradí, z akého ohromného
množstva súčiastok sa skladá motor modelu V6 TDI. V tejto bezchybnej
súhre precíznosti a technológie sa vám podvozok zmení priamo pred očami
na fungujúce auto – a to vďaka spolupráci viac než 600 robotov zvárajúcich
jednotlivé súčiastky do súdržného celku.

Interaktívne výstavné centrum Mobilis, Győr
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ČO MUSÍTE VIDIEŤ
AK MÁTE NA SPOZNÁVANIE REGIÓNU TRI DNI

SYNAGÓGA V GYŐRI
BENEDIKTÍNSKE OPÁTSTVO
V PANNONHALME

DEDIČSTVO SYNAGÓGY V GYŐRI
A MESTEČKA PANNONHALMA
Ak môžete v meste stráviť viac než deň, určite by ste mali navštíviť synagógu
v Győri. Sľubujeme, že to pre vás bude úžasný zážitok. Miestna synagóga dlho
slúžila ako vzor pre stavbu synagóg v iných mestách, najmä vďaka svojej veľkej
kapacite a vynikajúcemu začleneniu do mestského prostredia. Dnes sa v jej
priestoroch bežne konajú koncerty a predstavenia.
Po odchode z Győru sa za polhodinu dostanete do Pannonhalmy a cesta vás
privedie do miestneho benediktínskeho opátstva, ktoré je lokalitou Zoznamu
svetového dedičstva UNESCO. Všetky budovy, ktoré sú súčasťou tohto
tisícročného kláštora, zachovávajú a chránia fragmenty zašlých čias. Komunita
mníchov, ktorá tu v súčasnosti žije, naďalej používa zachované predmety v
súlade s ich pôvodným účelom.
Návštevníci majú v kláštore prístup do kostola, krypty, krížovej chodby či
knižnice, kde je uložený najstarší artefakt maďarského jazyka – zakladateľská
listina opátstva v Tihany. Vedľa arciopátstva sa nachádza Benediktínska
stredná škola v Pannonhalme, ako aj jedinečná bylinková záhrada, arborétum,
luxusná vináreň či reštaurácia.

Benediktínske opátstvo v Pannonhalme
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INTERAKTÍVNE PRÍRODOVEDNÉ
CENTRUM FUTURA
TERMÁLNE KÚPELE
MOSONMAGYARÓVÁR

ČO MUSÍTE VIDIEŤ
AK MÁTE NA SPOZNÁVANIE REGIÓNU ŠTYRI DNI

MALÝ ŽITNÝ OSTROV (SZIGETKÖZ)
VYBERTE SA NA MALÝ ŽITNÝ OSTROV A DO JEHO
HLAVNÉHO MESTA, MOSONMAGYARÓVÁRU.
Deň začnite v interaktívnom prírodovednom centre Futura, ktoré sa
nachádza v starobylej 300-ročnej sýpke. V tejto najväčšej vedeckej „herni“
v Maďarsku majú návštevníci možnosť objavovať tajomstvá štyroch prírodných
živlov – vody, zeme, vzduchu a ohňa. Okrem toho si môžu vypočuť prednášky
v planetáriu a pozrieť si ukážky vedeckých pokusov.

Termálne kúpele Mosonmagyaróvár sa pýšia bazénmi s až desiatimi rôznymi
teplotami vody. Celkom iste si teda nájdete taký, ktorý vám bude dokonale
vyhovovať. Miestne liečivé vody sa považujú za jedny z piatich najúčinnejších
v Európe. To však nie je všetko: nachádzajú sa vonku na čerstvom vzduchu,
uprostred sviežej zelene a v blízkosti rieky.
Teraz sa nachádzate uprostred Malej dunajskej nížiny na Malom Žitnom
ostrove. Tento riečny ostrov je ohraničený Dunajom a Mošonským Dunajom,
a s rozlohou 375 km2 je najväčším v Maďarsku. To môže znamenať jediné: je
načase začať spoznávať miestnu divokú prírodu.
Malý Žitný ostrov, nazývaný aj „dunajským darom“, sa vyznačuje neuveriteľne
bohatou a rôznorodou flórou a faunou ktoré možno ľahko spoznávať z kajaku
alebo kanoe počas plavby po jeho vodných tokoch.

Výhľad na Malý Žitný ostrov
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V TOMTO REGIÓNE SI
NENECHAJTE UJSŤ

Kým ste v Pannonhalme, určite by ste si mali dopriať ochutnávku vín
vyrábaných v miestnom opátstve. V Panónskej vinohradníckej oblasti, ako sa
miestny región nazýva, sa tradične pestuje napríklad Rýnsky rizling, ktorý je
v miestnych vinohradoch najbežnejšou odrodou. Jeho aróma pripomína vôňu
čerstvých kvetov viniča a jeho chuť láka ľudí jemným nádychom citrusu, vďaka
čomu je toto víno ideálnym letným nápojom.
Pokiaľ máte radšej silné červené vína, môžeme vám odporučiť pohár lahodného
Pinot Noir? V troch vinohradoch sa tu pestujú štyri burgundské odrody hrozna,
pričom miestne rôznorodé zloženie pôdy a jedinečné klimatické podmienky
prispievajú k tomu, že sa toto víno pokladá za skutočné majstrovské dielo.
Ryby dokážu odplávať preč a zajace vám ujdú. Na Malom Žitnom ostrove to však
neplatí. Určite by ste mali ochutnať jednu zo špecialít tejto oblasti: nakladané
ryby alebo pomaly pečeného zajaca.
Nakladané ryby sú príkladom toho, akí dômyselní boli naši predkovia, čo sa týka
konzervovania potravín. Keď sa totiž ryby naložia, vydržia celé dni a jemnejšie
kosti sa po troch dňoch jednoducho rozpustia. Nehovoriac o tom, že takto
pripravená ryba je i veľmi chutná.
Zajac sa zhruba dva dni marinuje v octe so zeleninou, potom sa upečie do
chrumkava a nakoniec sa podáva so zeleninovou omáčkou.
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NAŠE OBĽÚBENÉ ZÁBERY
Z TEJTO OBLASTI
@WOW_HUNGARY

72

73

PÉCSSKY
REGIÓN

PÉCS-VILLÁNY

Mesto Pécs a jeho okolie sa nachádza v juhozápadnej časti krajiny, v blízkosti
hraníc s Chorvátskom. Oblasť je topograficky veľmi rozmanitá a na jej širokom
území sú roztrúsené obrovské súvislé lesné porasty i planiny. Miestne podnebie
pripomína Stredomorie, vďaka čomu sa oblasť teší príjemnému počasiu v zime,
tak v lete.
Pécs je dokonalým miestom na dlhé, pomalé prechádzky. V jeho čarovných
uličkách sa skrýva bohatá história zahŕňajúca celé epochy, vďaka čomu
môžete vlastným tempom spoznávať množstvo kultúrne významných miest
zaradených do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Mesto v roku 2010
získalo titul Európskeho hlavného mesta kultúry, za čo vďačí sčasti svojmu
obrovskému kultúrnemu bohatstvu, ako aj kvalitným podujatiam a aktivitám,
ktoré sa tu organizujú. Región sa pýši aj množstvom ďalších turistických
zaujímavostí: juh ponúka milovníkom vína množstvo znamenitých vysnívaných
zážitkov v slnečnej vinohradníckej oblasti Villány, kde miestni vinohradníci
pestujú hrozno na rozlohe vyše 2 100 hektárov a neúnavne sa snažia naďalej
zvyšovať kvalitu maďarských vín. Pre tých, ktorým viac leží na srdci obnova
zdravia, bude ideálnou voľbou mestečko Harkány: miestne liečebné kúpele
patria k najslávnejším v celej Európe.

Pécsske Hlavné námestie
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Pécs

Záhreb 234 km
3 hodiny 1 minúta
Budapešť 210 km
2 hodiny 8 minút

Ľubľana 394 km
4 hodiny 9 minút
Belehrad 263 km
3 hodiny 13 minút
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Pécs, Ranokresťanské
mauzóleum
Pécs, Kultúrna štvrť Vilmosa
Zsolnaya
Pécs, Mešita pašu Gaziho Kasima
Pécsska katedrála

Viedeň 454 km
4 hodiny 3 minúty
Bratislava 412 km
3 hodiny 36 minút

25.
26.
27.
28.

Pécsska zoo
Pécs, Návštevnícke centrum
Cella Septichora
Pécs, „Múzejná ulica“
Pécs, Csontváryho múzeum
Hrad Siklós
Termálne kúpele Siklós
Vínne pivnice v obci
Villánykövesd
Kúpele Harkány
Termálne kúpele
Magyarhertelend
Vínna cesta Villány-Siklós
Jazerá v Orfű
Hrad Szigetvár
Pútnické miesto v Máriagyűde
Moháč
Hrad Pécsvárad
Zengővárkony
Óbánya
Mecseknádasd
Pécs, Vasarelyho múzeum
Stalaktitová jaskyňa Abaliget
(liečebná jaskyňa)
Turistické chodníky v pohorí
Mecsek
Park sôch v Nagyharsány
Pécsska televízna veža
Kodályho centrum

Varšava 951 km
10 hodín 22 minút
Praha 736 km
6 hodín 31 minút
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Berlín 1 084 km
9 hodín 49 minút

ZSOLNAYOVA ŠTVRŤ
ZSOLNAYOVO MAUZÓLEUM
PÉCSSKE HLAVNÉ NÁMESTIE

ČO MUSÍTE VIDIEŤ
AK MÁTE NA SPOZNÁVANIE REGIÓNU LEN JEDEN DEŇ

MEŠITA PAŠU GAZIHO KASIMA
PÉCSSKA KATEDRÁLA

PRECHÁDZKA CENTROM MESTA
Začnite svoj deň príjemnou prechádzkou „miniatúrnym mestečkom“ vybudovanom
na mieste niekdajšej Zsolnayovej porcelánovej manufaktúry v Zsolnayovej štvrti.
Tým, ktorí túžia spoznávať umenie, odporúčame navštíviť galériu m21 a deti sa
zatiaľ môžu zúčastniť na najúžasnejšej hodine fyziky v celej štvrti, ktorá nesie názov
Magická hodina. Neskôr môžete zájsť aj do neďalekého Zsolnayovho mauzólea.
Dávajte pozor, pretože podľa legendy vám svetlo dopadajúce dnu odhalí tajnú
receptúru na svetoznámu eozínovú glazúru Vilmosa Zsolnaya.
Potom sa vydajte na pécsske Hlavné námestie. Vyberte si jednu z pôvabných
kaviarničiek na Sečéniho námestí a trochu si oddýchnite. Potom už je načase vybrať
sa a bližšie spoznať jednu z najpreslávenejších stavieb mesta. Pozornejší návštevníci
si možno všimnú, že Mešita pašu Gaziho Kasima sa trochu nakláňa. Nečudo:
jednoducho sa obracia k Mekke. Vykročte smerom ku katedrále a nezabudnite
nechať zámok lásky na prvej zámkovej stene v Maďarsku. A keď napokon prídete
na Dómske námestie (Dóm tér), na chvíľu sa zastavte a vychutnajte si pohľad
na katedrálu, štvorvežatý symbol mestečka Pécs. A viete, čo by bolo skutočne
úžasným ukončením vášho dňa? Ak by ste v rámci prehliadky so sprievodcom vyšli
až na úplný vrch katedrálovej veže a mohli si odtiaľ vychutnať výhľad.

Katedrála v Pécsi
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ČO MUSÍTE VIDIEŤ
AK MÁTE NA SPOZNÁVANIE REGIÓNU DVA DNI

CSONTVÁRYHO MÚZEUM
NÁVŠTEVNÍCKE CENTRUM
CELLA SEPTICHORA

OBJAVTE UMELECKÉ POKLADY MESTEČKA PÉCS
Ak ste podľahli čaru Pécsu a rozhodli ste sa tu stráviť ešte jeden deň, zostáva
vám jediné: prežiť ho tak, aby každá jedna chvíľa stála za to. Pécs sa nepýši
titulom hlavného mesta kultúry len tak pre nič, za nič: aj obyčajné túlanie sa
jeho uličkami môže byť veľmi príjemné, najmä ak viete, na čo sa oplatí pozerať.
Mesto prekypuje stavbami v štýle Bauhaus, ale architektúra zďaleka nie
je jedinou výnimočnou črtou, ktorou sa Pécs vyznačuje. Mesto je rodiskom
mnohých vynikajúcich umelcov, ku ktorým patrí napríklad Tivadar Csontváry
Kosztka. Bez ohľadu na to, či máte radi maľbu, alebo nie, každého nepochybne
uchváti umelecká tvorba Csontváryho, ktorý je jedným z najpopulárnejších
maliarov v Maďarsku.
A keď sa do sýtosti vynadívate na Osamelý céder v Csontváryho múzeu na
Ulici Janusa Pannonia, skúste nabrať odvahu a vrhnúť sa do sveta op-artu
a analytickej geometrie. Čítate dobre – z Pécsu totiž pochádzal aj Victor
Vasarely (maďarským menom Győző Vásárhelyi). Jeho svetoznáme „Zebry“ sa
nachádzajú na ulici Káptalan, kde na ne naďabíte pri spoznávaní tamojšieho
múzea. Strávte malú chvíľu aj s nimi. Len o nádvorie ďalej nájdete kompozíciu
Ulica od sochárky Erzsébet Schaár, kde si mnoho šťastných párov vymieňa
svoje manželské sľuby a zaväzuje sa k spoločnému životu. V závere dňa vás
bude čakať Návštevnícke centrum Cella Septichora.

Csontváryho múzeum, Pécs
80

81

STALAKTITOVÁ JASKYŇA
ABALIGET
MLYNSKÉ MÚZEUM V ORFŰ

ČO MUSÍTE VIDIEŤ
AK MÁTE NA SPOZNÁVANIE REGIÓNU TRI DNI

HRAD SIKLÓS
STRÁVTE DEŇ NA TÚRE.
Dva dni ste sa túlali ulicami jedného z najkrajších maďarských miest. Možno
je však načase, aby ste prekročili jeho hranice. Koniec koncov jeho predmestia
skrývajú tisíce vlastných tajných pokladov. Ak ste si zbalili turistické topánky, teraz
je ideálny čas na objavovanie hlbokých lesných zákutí. Juhozadunajská magistrála
Pála Rockenbauera, ktorá je značená modrou farbou, vedie priamo cez pohorie
Mecsek a privedie vás k tým najkrajším prírodným krásam baranského regiónu. Či
už kráčate peši, alebo sa prepravujete na dvoch kolesách, jednou z vašich priorít
by určite mala byť stalaktitová jaskyňa Abaliget. Táto liečivá jaskyňa má dĺžku
takmer pol kilometra a jej návšteva je rozhodne jedným z najvzrušujúcejších
zážitkov v regióne.

Po pobyte v hlbinách jaskyne je načase, aby ste sa trochu zohriali, a jazero Pécs je
na to výborným miestom. Pravdou však je, že s mestom Pécs ho spája iba meno,
pretože jazero sa v skutočnosti nachádza v blízkosti obce Orfű. Jazero je tiež
dejiskom jedného z najzábavnejších maďarských hudobných festivalov, Fishing
on Orfű, ale po celý zvyšok roka je to výnimočne pokojná, tichá lokalita a dokonalé
miesto na oddych a načerpanie síl. Ak zacítite lákavú vôňu čerstvo upečeného
chleba, môže vanúť jedine z Mlynského múzea v Orfű. A keď už ste tu, môžete sa
rovno pozrieť, ako fungujú mlyny. Potom pokračujte v ceste za poznaním na hrade
Siklós a svoj deň ukončite pokojnou večerou v blízkosti hradu.

Hrad Siklós
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ČO MUSÍTE VIDIEŤ
AK MÁTE NA SPOZNÁVANIE REGIÓNU ŠTYRI DNI

TERMÁLNE KÚPELE HARKÁNY
PARK SÔCH V NAGYHARSÁNY
PÚTNICKÝ KOSTOL V MÁRIAGYŰDE
KODÁLYOVO CENTRUM
VRCH MISINA

JEDEN DEŇ NAVYŠE, ABY STE SI NAPLNO ODDÝCHLI
Chcete zájsť na úžasný koncert, navštíviť kontaktnú zoo, stráviť celý deň
v kúpeľoch alebo sa vydať na túru? Radi vám pomôžeme. V termálnych
kúpeľoch Harkány je záhaľčivý kúpeľ v zdraviu prospešných vodách len jednou
z možností, ktoré máte k dispozícii. Miestny toboganový park je tiež fantastický
a kúpele každý mesiac organizujú akcie pre rodiny. Pokiaľ uprednostňujete
turistiku, najlepšiu možnosť vám ponúka Park sôch v Nagyharsány. Tento
„ateliér“ mladých sochárov pod holým nebom vám ponúka množstvo
jedinečných umeleckých diel spolu s panoramatickou promenádou, ktorá sa
vinie pozdĺž skalného útesu okolo parku.
Ak sa chcete vrátiť do Pécsu, urobte si najprv krátku zachádzku do Máriagyűdu.
So sochou Panny Márie umiestnenou v retabule kostolného oltára sa totiž
spájajú mnohé príbehy o zázračných uzdraveniach a božských zjaveniach.
A keď už ste v aute, pozrite si, akú hudbu ponúka Kodályho centrum, a
vypočujte si koncert s výberom najčistejších melódií miestneho regiónu.
Ideálnou poslednou zastávkou vášho štvordenného oddychu bude vrch
Misina, kde sa nad mestom týči 197-metrová pécsska televízna veža. Výhľad z
tohto miesta je jednoducho nezabudnuteľný.

Pécsska televízna veža, vrch Misina
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MANDĽOVNÍK
V HAVIHEGY

Tento 135-ročný šesťmetrový strom, ktorý sa nachádza vedľa miestnej kaplnky,
sa teší medzi miestnymi obyvateľmi veľkej obľube. V roku 2019 bol zaradený do
súťaže Európsky strom roka. Daný ročník súťaže s prehľadom vyhral, pričom
porazil stromy z ďalších 14 krajín. Mandľovník, ktorý sa dnes pokladá za miestnu
ikonu, sa prvýkrát spomína v zdrojoch zo začiatku 20. storočia. Opisovali ho
takto: „Ponúka tieň okoloidúcim a na jeseň prináša plody práce tých, ktorí sa
oň starajú.“
I keď Rimania sadili mandľovníky už v niekdajšom meste Sopianae, na ktorého
základoch Pécs stojí, pécsske mandle sa naozaj preslávili až počas tureckej
okupácie. V slávnej básni pécsskeho biskupa Janusa Pannonia, ktorá je jedným
z prvých diel v dejinách maďarskej poézie, sa mandľovníky kvitnúce v meste
dokonca stali symbolom kultúry a vzdelanosti.
Spomínaný strom roka so svojím hrčovitým kmeňom však nie je jediným
stromom stojacim na vrchole hory. V blízkosti kaplnky stojí množstvo jeho
prastarých vrstovníkov, ktorí sa medzi turistami každoročne tešia mimoriadnej
obľube.
Už samotné meno Vilmosa Zsolnaya je v Pécsi kultovým pojmom, podobne
ako manufaktúra, ktorú založil. Zsolnay, ktorý sa pôvodne chcel stať maliarom,
objavil proces výroby eozínom glazovaného porcelánu s charakteristickým
eozínovým vzorom, ktorý bol tiež výsledkom jeho výskumu. Jeho umelecké
diela mu prinášali jeden úžasný úspech za druhým. V roku 1878 napríklad
vyhral hlavnú cenu na Svetovej výstave v Paríži. V druhej polovici 19. storočia
sa Pécs stal domovom mnohých vynikajúcich výrobcov a remeselníkov (rodina
Littkeovcov so svojimi sektmi či rodina Hamerliovcov rukavicami), Vilmos
Zsolnay však dodnes zostáva osobnosťou s najsilnejším putom k mestu.

Kaplnka v Havihegy
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V TOMTO REGIÓNE SI
NENECHAJTE UJSŤ

ČO BY STE MALI OCHUTNAŤ V BARANSKEJ ŽUPE – VÍNA
A KULINÁRSKE ŠPECIALITY
Obyvatelia Baranskej župy tvrdia, že v ich regióne vznikajú tie najlepšie vína
na svete. I keď sa vám ich nepodarí presvedčiť o opaku, ich vína by ste určite
mali ochutnať! Patrí k nim napríklad Villányi Portugieser, medzinárodne
známa odroda zrejúca v nových sudoch, ktorá sa podáva na miestnom
svätomartinskom vínnom festivale. Ďalším vínom, ktoré si nesmiete nechať ujsť,
je Villányi Franc. Vinohradnícka oblasť v okolí mestečka Villány je prirodzeným
prostredím odrody Cabernet Franc a vyrába sa tu víno prvotriednej kvality.
Medvedí cesnak je veľmi zdravou a chutnou koreninou. Miestni obyvatelia
milujú jeho aromatické listy a počas sezóny ich pridávajú doslova do všetkého.
Zmrzlina z medvedieho cesnaku vám až tak po chuti byť nemusí, ale cesnaková
krémová polievka je obľúbeným jedlom vo väčšine reštaurácií v meste.
V 18. storočí sa do regiónu prisťahovali švábske komunity, ktoré si so sebou
priniesli recepty na prípravu vynikajúcich jedál. Patria k nim napríklad
„sufnudli“ (zemiakové šúľance s makom) a slivkový lekvár, ktorý môžete
ochutnať v mnohých reštauráciách v Pécsi.
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NAŠE OBĽÚBENÉ ZÁBERY
Z TEJTO OBLASTI
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CHCETE TOHO VIDIEŤ A OBJAVIŤ EŠTE VIAC?
POZRITE SI OSTATNÉ BROŽÚRY ZO SÉRIE
ČO MUSÍTE VIDIEŤ.

Slovenčina

Slovenčina

MAĎARSKO
pre vás

MAĎARSKO
pre vás

Čo musíte vidieť

Čo musíte vidieť

Budapešť a budapeštiansky región

Východné Maďarsko
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