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APE TERMALE ȘI SPA:

1. Băile Gellért
2. Băile termale Széchenyi
3. Băile termale Rudas 
4. Băile turcești Veli bej
5. Băile Király
6. Mogyoród – Aquaréna
7.  Aquaworld

CULTURĂ:

 8. Parlamentul Ungariei
 9. Bazilica Sf. Ștefan
10. Castelul Buda
11. Biserica Mátyás
12. Piața Eroilor
13. Marea Sinagogă
14. Palatul Artelor MÜPA
15. Academia de Muzică Liszt Ferenc
16. Opera de Stat a Ungariei
17. Podul cu Lanțuri
18. Gödöllő – Palatul Grassalkovich
19. Visegrád - Castelul și Turnul lui Solomon
20. Esztergom - Bazilica din Esztergom
21. Vác - Centrul istoric al orașului
22. Szentendre - Muzeul în aer liber
      din Ungaria, centrul istoric al orașului

ACTIVITĂȚI:

23. Pilis - drumeții, ciclism (Eurovelo6)
24. Turnul de veghe Elisabeta - drumeții
25. Insula Margareta - jogging
26. Domony - călărie
27. Plimbări cu barca pe Dunăre
28. Börzsöny - cale ferată forestieră, drumeții

PROGRAME DE FAMILIE:

29. Grădina zoologică din Budapesta
30. Calea ferată pentru copii
31. Telescaunul Zugliget
32. Insula Margareta - parc zoologic
33. Palatul Minunilor

GASTRONOMIE:

34. Piața centrală din Budapesta
35. Piața de pe strada Hold
36. Karaván street food
37. Etyek

Restaurante cu stele Michelin:
38. Onyx
39. Costes
40. Borkonyha winekitchen
41. Costes Downtown
42. Bábel
43. Stand Restaurant

ZONA CENTRALĂ

APE TERMALE ȘI SPA

GASTRONOMIE

CULTURĂ

ACTIVITĂȚI

PROGRAME DE FAMILIE:

Budapesta este o capitală europeană autentică și plină 
de istorie, cu o personalitate inovatoare și plină de viață, 
�ind astfel un oraș versatil și cosmopolit. Mediul său 
natural și cel construit într-un mod spectaculos, arhitec-
tura grandioasă, băile termale istorice, gastronomia 
diversă și vibrantă, scena în�oritoare a modei și designu-
lui, precum și viața culturală extrem de bogată de�nesc 
caracterul sclipitor și original al Budapestei. Deși aveți 
nevoie de câteva zile bune pentru a explora cum se 
cuvine capitala Ungariei, merită să vizitați și atracțiile 
turistice din împrejurimi. Cea mai populară destinație 
pentru o excursie de o zi este Cotul Dunării, cu panora-
ma sa unică, castelele medievale, micile orășele cochete 
și numeroasele oportunități de drumeții și plimbări cu 
bicicleta. Dar aveți la dispoziție numeroase alte locuri 
încântătoare situate la 1 oră-1 oră și jumătate de Buda-
pesta pe care le puteți vizita.
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GYŐR

REGIUNEA SOPRON
Explorați orașe pline de monumente, relaxați-vă într-una dintre numeroasele 
băi termale din regiune și încheiați-vă vacanța cu o cină gourmet și o 
degustare de vinuri în locul unde s-a născut vinul Blaufränkisch, situat în zona 
nord-vestică a Ungariei.

Ape termale și spa
Bükfürdő: băi termale și spa; Sárvár: băi termale și spa; Hegykő: 
băi termale

Cultură
Sopron: Turnul de foc; Kőszeg: centrul istoric al orașului; Fertőd: 
Palatul Esterházy; Nagycenk: Conacul Széchenyi; Fertőrákos: 
Cariera și teatrul din peșteră

Activități
Lacul Fertő (UNESCO): ciclism, plimbări cu barca; Parcul natural 
Fertő-Hanság: observarea păsărilor

Vin
Denumire: Sopron

GYŐR ȘI PANNONHALMA
Situat la confluența a patru râuri, Győr este cel de-al treilea cel mai bogat oraș 
din Ungaria din punct de vedere al clădirilor declarate monumente istorice. Și 
să nu uităm de numeroasele experiențe culturale și comori sacre pe care le 
pune la dispoziție tuturor vizitatorilor. Este un oraș care nu trebuie ratat. 
Pannonhalma este considerat, pe bună dreptate, leagănul creștinismului din 
Ungaria - Abația benedictină este înscrisă pe lista patrimoniului cultural 
mondial UNESCO. Szigetköz, cea mai mare insulă din țară, îi așteaptă pe fanii 
relaxării active cu sute de kilometri de căi navigabile și trasee de ciclism de-a 
lungul malurilor Dunării.

Cultură
Győr: centrul baroc al orașului, bazilica, centrul de vizitatori Sf. 
Ladislau; Pannonhalma: Abația benedictină (UNESCO); Lébény: 
biserica romanică

Activități
Szigetköz: ciclism, canoe

Programe de familie
Győr: Centrul interactiv de aventură și știință FUTURA, Centrul 
științific Mobilis, grădina zoologică

Vin
Denumire: Pannonhalma

REGIUNEA EGER
Lanțurile montane Bükk și Mátra găzduiesc numeroase atracții unice pe toată 
durata anului. Plimbați-vă prin pădurile maghiare, relaxați-vă într-o baie 
turcească autentică sau în peșteri naturale sau descoperiți excelentele vinuri 
maghiare din regiune.

Ape termale și spa
Egerszalók: mină de sare; Miskolctapolca: băi în peșteră; Eger: 
băi turcești

Cultură
Eger: catedrală, minaret, castel; Diósgyőr: castel; Hollókő: 
satul istoric și împrejurimile sale (UNESCO)

Activități
Kékestető: drumeții, schi; Mátra: telescaun

Vin
Denumire: Eger

REGIUNEA TOKAJ
Se spune că Ludovic al XIV-lea a declarat vinul Aszú din regiunea Tokaj-Hegy-
alja ca fiind vinul regilor și regele vinurilor. Prin urmare, vă recomandăm să nu 
vă încheiați călătoria până când nu degustați un pahar de Furmint sau chiar 
Aszú în atmosfera unică din cramele vechi de sute de ani din Tokaj, Mád sau 
Erdobénye. Descoperiți castelele istorice din Munții Zemplén, cea mai mare și 
cea mai frumoasă peșteră calcaroasă din Europa - în Aggtelek, participați la 
un tur acvatic pitoresc pe Tisa Superioară sau îndrăzniți să vizitați tărâmul 
dragonilor din Nyírbátor.

Ape termale și spa
Nyíregyháza–Sóstó: centru de relaxare și sănătate popular și 
stilat

Cultură
Mád: sinagogă; Sárospatak: Castelul Rákóczi; Boldogkőváralja: 
castel; Füzér: castel

Activități
Aggtelek: peșteri carstice (UNESCO); plimbări, canotaj

Programe de familie
Nyíregyháza: grădină zoologică; Sátoraljaújhely: parc de aventuri

Vin
Denumire: Tokaj (UNESCO)

DEBREȚIN ȘI MAREA CÂMPIE
Debrețin, al doilea cel mai mare oraș din Ungaria, este situat în partea de est 
a țării. Are o viață culturală dinamică, cu festivaluri și numeroase opțiuni de 
programe care se desfășoară pe toată durata anului. Marea Câmpie Ungară, 
Puszta și „csikós” sunt elemente importante în tradițiile ungare. În Hajdúszo-
boszló se află cel mai mare complex terapeutic și de băi termale din Europa, 
iar Lacul Tisa este un paradis ecoturistic, cu o rezervație ornitologică și cel mai 
mare acvariu cu apă dulce din Europa.

Ape termale și spa
Debrețin: băi termale, parc acvatic; Hajdúszoboszló: cel mai 
mare complex de băi termale și spa în aer liber din Europa

Cultură
Debrețin: Marea Biserică Reformată, turnul cu apă, MODEM - 
Centrul de Arte Moderne și Contemporane; Tiszadob: Palatul 
Andrássy; Hortobágy: peisaj cultural (UNESCO)

Activități
Parcul Național Hortobágy; Lacul Tisa: ciclism, plimbări cu barca, 
înot, pescuit, observarea păsărilor

Programe de familie
Debrețin: parc urban, cale ferată turistică; Lacul Tisa: centru 
ecologic

BALATON
Imaginați-vă o mare în care orizontul nu dispare în distanța infinită, unde 
apusul de soare pictează un pod auriu superb pe suprafața apei. Balaton, cel 
mai mare lac din Europa Centrală, este fix asta.

Ape termale și spa
Hévíz: stațiune pe malul lacului, cel mai mare lac termal natural 
și activ din punct de vedere biologic din lume; Zalakaros: băi 
termale, cel mai mare spa din Ungaria

Cultură
Keszthely: Palatul Festetics; Veszprém: cartierul Castelului; 
Tihany: Mânăstirea benedictină; Herend: producție de porțela-
nuri; Balatonboglár: observator astronomic; Szigliget: castel

Activități
Băi, drumeții, călătorii cu barca, ciclism, golf

Programe de familie
Veszprém: grădină zoologică; Zalaszabar: parc de aventuri; 
Balatonfűzfő: pistă de bob; Tapolca: Centrul de vizitatori pentru 
peștera cu bazine

Vin
Denumiri: Badacsony, Balatonboglár, Balatonfüred–Csopak, 
Balaton Uplands, Nagy-Somló, Zala

REGIUNEA PÉCS
Pécs este unul dintre cele mai frumoase orașe din Ungaria, fiind desemnat capitală 
europeană a culturii în 2010. Pécs nu este doar un loc unde se întâlnesc numeroase 
culturi diferite, ci este bogat și în atracții istorice și expoziții culturale și găzduiește 
un sit înscris în lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. De asemenea, Pécs 
găzduiește una dintre cele mai bune regiuni viticole din Ungaria, iar viticultorii săi 
prietenoși vă invită la o degustare de vin în cramele lor spectaculoase.

Ape termale și spa
Harkány: băi termale și spa

Cultură
Pécs: Necropolă creștină timpurie, capele funerare romane 
târzii (UNESCO), catedrală, moschee, cartierul cultural Zsolnay; 
Siklós: castel

Activități
Orfű: înot, sporturi acvatice; Mecsek: drumeții

Programe de familie
Pécs: grădină zoologică; Orfű: parc acvatic; Mecsek: Parcul de 
aventură Mecsextrém

Vin
Denumiri: Villány, Pécs

REGIUNEA SZEGED
În însorita Mare Câmpie Sudică, apele și băile termale și medicinale merită 
vizitate. Încercați proprietățile benefice ale băilor în nămol din complexul spa 
din Makó sau dați-vă pe cel mai lung tobogan acvatic din Europa - în Szeged, 
apoi faceți o plimbare prin centrul mediteranean al orașului.

Ape termale și spa
Makó: Băile termale Hagymatikum; Szeged: parc acvatic acoperit; 
Móra halom: spa

Cultură
Szeged: biserică votivă, sinagogă, festival în aer liber; Ópusztaszer: 
parc de patrimoniu național

Activități
Mezőhegyes: călărie; plimbări cu segway-ul și cu barca

REGIUNEA GYULA
Gyula este unul dintre cele mai vechi orașe istorice cu băi termale din Ungaria, 
cu parcuri spectaculoase, monumente istorice și un castel de pe vremea 
turcilor. Faimoasele „kolbász” și „pálinka” vin din această regiune. Sunt 
produse cu denumire de origine protejată și sunt celebrate anual în cadrul 
unor festivaluri mari: la Festivalul cârnaților Csabai, în octombrie, și Festivalul 
palincii din Gyula, în aprilie.

Ape termale și spa
Gyula: Băile cetății

Cultură
Gyula: castel, Castelul Almásy; Békéscsaba: Muzeul Munkácsy, 
Casa memorială Munkácsy

Activități
Szarvas: grădină botanică; Râurile Körös: înot, pescuit, canotaj

APE TERMALE ȘI SPA

VIN

CULTURĂ

ACTIVITĂȚI

PROGRAME DE FAMILIE

UNESCO

DEBREȚIN


