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Léčebné lázně Rudas

Aquaworld Budapešť

Lázně Veli bej

Széchenyiho lázně

Léčebné lázně Szent Gellért
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Ať už se v Maďarsku vydáme kamkoli, všude narazíme na léčebné 
a termální lázně. Není divu, vždyť lázeňská kultura v Karpatské 
kotlině, která zapustila kořeny před více než 2OOO lety, má i na 
světové poměry jedinečnou historii.

Kromě Budapešti, prohlášené za lázeňské hlavní město světa, čeká 
na návštěvníky mnoho kvalitních termálních lázní i jinde. Lázně 
pomáhají těm, kdo se chtějí zotavit při léčbě celé řady onemoc-
nění, ale ponořit se do vody jednoho z více než 15OO přírodních 
termálních pramenů v zemi stojí za to i v zájmu péče o zdraví.

Kromě různých vod se zvláštním minerálním složením skýtají 
maďarské lázně i mnoho dalších zajímavostí a zážitků, ať už jde 
o jejich historii, úchvatná architektonická řešení nebo o související 
služby.

Maďarsko se může pyšnit největším lázeňským komplexem 
i největším termálním jezerem v Evropě, ovšem nabídka maďarské 
lázeňské kultury od přírodních jeskynních lázní přes solné kopce 
a bahenní lázně až po rodinná a vodní dobrodružství je tak široká, 
že si tu vodní rekreaci podle svých představ najde úplně každý. 
V tom nabízí pomoc i tato mapa lázní.

Terapeutické účinky a léčebné procedury

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ

DERMATOLOGIE

GYNEKOLOGIE

NEUROLOGIE

1. Léčebné lázně Rudas
Díky mystickému prostředí a léčivým pramenům se tyto buda-
pešťské lázně postavené před více než 450 lety proslavily široko 
daleko. Není pochyb o tom, že mají veškerý potenciál získat si 
přízeň mnoha lidí. Nacházejí se na úpatí Gellértova vrchu, jednoho 
z klenotů Budapešti, v blízkosti 21 horkých pramenů. Z bazénu na 
střešní terase se před námi rozprostírá půvabně klenutý Alžbětin 
most a rušné panorama Pešti.

 

2. Széchenyiho lázně
Lázeňský komplex, známý v pešťském slangu pouze jako „Sečka“, 
je jedním z největších jak v Budapešti, tak v celé Evropě. Tento 
„lázeňský palác“ byl postaven v novobarokním a novorene-
sančním stylu. Při zmínce o něm vytanou mnohým na mysli 
především světově proslulé šachové partie ve venkovním bazénu 
a architektonické prvky pyšnící se klasicistními a novorenesanč-
ními znaky. Další zajímavostí je však také to, že zdejší termální 
voda se svým složením velmi podobá vodám Nilu, a proto se 
odtud rovněž zásobuje například jezírko hrochů v nedaleké 
zoologické zahradě. Lázně v srdci městského parku Városliget 
umějí zapůsobit každičkým detailem.

 

3. Termální lázně a bazén Szent Gellért
Výjimečnému dílu maďarské secese patří právem několik velkých 
prvenství: jednalo se o první luxusní zařízení v hlavním městě 
a po svém otevření ve druhé dekádě 20. století i o nejmoder-
nější lázeňský komplex. Barevný porcelán Zsolnay zdobící stěny 
termální zóny nebo vitráže v hale vdechující život dílu básníka 
Jánose Aranye jsou honosnými otisky jeho historické minulosti. 
Ve zdejší termální vodě už se smočilo mnoho osobností, ale 
v košili tu popíjel kávu i Ryan Gosling a právě zde byl v roce 1927 
zpřístupněn jeden z prvních bazénů s umělými vlnami na světě, 
který je dodnes funkční.

 

4. Aquaworld
Největší dobrodružný vodní svět v Budapešti, Aquaworld, 
nás přenese do tajemného světa Inků. Do zříceniny chrámu 
boha slunce Inti vede cesta přes visutý most, dolů do 
bazénů se ale dostaneme jen po klikatých tobogánech. 
Kromě 11 skluzavek a exotické atmosféry džungle tu však 
najdou klid i ti, kdo touží po odpočinku: o to se postará 
oddělený saunový svět, kde se můžete při seancích oddat 
pohádkové vůni éterických olejů, přinášející osvěžení pro 
tělo i duši.

5. Turecké lázně Veli bej
Krokem přes práh lázní Veli bej ve čtvrti Óbuda se rázem 
ocitneme v dávných časech i jiných zemích. O intimní 
atmosféru bývalých tureckých lázní se starají autentické 
bazény, horká sauna a široko daleko proslulé provoněné 
parní kabiny. Lázně zrekonstruované v roce 2012 nabízejí 
útočiště pro ty, kdo se v rušné Budapešti chtějí na chvíli 
zastavit a objevit oázu klidu.

6. Koupaliště Csillaghegy

7. Léčebné lázně Dandár

 

8. Léčebné lázně Király

 

9. Léčebné lázně s koupalištěm a vlnami 
Palatinus

10. Léčebné lázně s koupalištěm Paskál

 

11. Jódové a solné léčebné lázně s koupalištěm 
v Pesterzsébetu

 

12. Pünkösdfürdő – lázně s koupalištěm

13. Koupaliště Római

14. Termální lázně Lukács

 

Česky

Mapa lázní
MAĎARSKO
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11. Léčebné a termální lázně Agárd
AGÁRD  

12. Anenské léčebné, termální a zážitkové lázně
SEGEDÍN  

13. Zážitkové lázně Aquasziget
OSTŘIHOM

14. Árpádovy lázně
SZÉKESFEHÉRVÁR

15. Árpádovy léčebné lázně s koupalištěm
BÉKÉSCSABA 

16. Léčebné lázně s koupalištěm Berekfürdő
BEREKFÜRDŐ 

17. Léčebné lázně s koupalištěm Bogács
BOGÁCS   

18. Léčebné lázně Brigetio
KOMÁROM 

19. Jeskynní a zážitkové lázně Cascade
DEMJÉN 

20. Termální lázně v Ceglédu
CEGLÉD     

21. Turecké a termální lázně 
s koupalištěm v Egeru
EGER

  

22. Parkové léčebné lázně a kemp v Gyomaendrődu
GYOMAENDRŐD 

23. Léčebné, parkové a zážitkové 
lázně Gyopáros
OROSHÁZA

   

24. Lázně Halasthermál
KISKUNHALAS  

25. Léčebné lázně s koupalištěm v Harkányi
HARKÁNY    

26. Lázně v Kecskemétu
KECSKEMÉT   

27. Kehida Termál – léčebné a zážitkové lázně
KEHIDAKUSTÁNY  

28. Lipótské termální a zážitkové lázně s kempem
LIPÓT  

29. Rába Quelle – léčebné, termální 
a zážitkové lázně
GYŐR

  

30. Saliris – Resort Spa a léčebné 
a termální lázně
EGERSZALÓK

   

31. Sá-Ra Termál
HEGYKŐ   

32. Léčebné lázně Szent Erzsébet 
v Mórahalomu
MÓRAHALOM

    

33. Léčebné lázně v Szigetváru
SZIGETVÁR   

34. Termální a wellness lázně Szilva
VÁSÁROSNAMÉNY 

35. Termální lázně Tamási
TAMÁSI   

36. Termální lázně Siklós
SIKLÓS 

37. Léčebné a termální parkové lázně Pápa
PÁPA 

38. Lázně Végardó
SÁROSPATAK   

39. Lázně Virágfürdő
KAPOSVÁR   

40. Léčebné lázně a koupaliště Zsóry
MEZŐKÖVESD   

1. Zážitkové parkové lázně Aquarius
Lesu v Sóstó, zalitému zjara vůní akátů, neřek-
nou místní obyvatelé jinak než „městské plíce“. 
Solné jezero se brzy proslavilo a rekreační 
oblast navštívily i slavné osobnosti jako Lujza 
Blahová, Gyula Krúdy nebo Frigyes Karinthy. 
V padesátých letech minulého století došlo 
k objevení termální vody o teplotě 50 °C, 
poté vznikly Parkové lázně a po roce 2000 se 
otevřely zážitkové lázně Aquarius, díky nimž 
se okolí rázem proměnilo v oblíbené místo 
rodinného oddechu.

  

6. Hungarospa Hajdúszoboszló
Ať už jde o plavání, wellness služby nebo 
léčebné kúry, není nic, co by lázně Hungarospa 
nedovedly nabídnout těm, kdo touží po odde-
chu. Při pohledu na ruch tohoto letoviska 
plného možností báječných zážitků, vynikají-
cích restaurací a kvalitního ubytování člověk 
doslova ztratí řeč. Není divu, Hajdúszoboszló 
je totiž největším lázeňským komplexem 
Maďarska i Evropy. 

   

9. Rodinné, zážitkové a léčebné 
lázně Zalakaros
Každý, kdo jednou zavítá do tohoto města 
v župě Zala, aby navštívil zdejší lázně, jejichž 
voda má i v evropském měřítku jedinečné slo-
žení, se sem zaručeně vrátí. Během 50 let své 
existence se komplex neustále rozvíjí, a tak si 
v něm dnes najdou zábavu všechny generace. 
Na hosty toužící po rekreaci čekají venkovní 
a vnitřní zážitkové bazény, skluzavky, lázeňské 
bazény i voňavé saunové seance.

   

2. Thermal & Spa v Bükfürdő
V idylické krajině na okraji obce Bük byla 
při hledání ropy nalezena termální voda. 
Zpočátku ji využívali jen místní, brzy si však 
získala takový věhlas, že zde byly postaveny 
lázně. Tak se začala psát historie druhých nej-
větších lázní v Maďarsku. Dnes zde hosty oče-
kává zážitkové lázeňské koupaliště s 34 bazény, 
tobogány, ďábelskou saunou s teplotou 100 °C 
a třípatrovým wellness centrem.

 

7. Jeskynní lázně Miskolctapolca
Uvnitř vás osvěží divoká voda a objevíte jes-
kynní průchody s ozvěnou i hvězdnou síň, 
venku zase bazén s ikonickou mušlí i dalších 
5 bazénů. Bývalá jezerní jeskyně byla po tisí-
ciletí utvářena přírodou, aby mohla později 
sloužit všem, kteří hledají zotavení a odpoči-
nek. Jedná se o jediné přírodní jeskynní lázně 
v Evropě. Zdejší teplá krasová voda protékající 
klikatými chodbami a křišťálově čistý, chladný 
vzduch jsou zárukou opravdové terapie pro 
tělo i duši.

8. Léčebné lázně a wellness Sárvár 
Ten, kdo preferuje výhody skýtané vodou 
s vysokým obsahem minerálních solí, si je 
může v klidu užít v lázeňském křídle, zatímco 
zážitkové koupaliště pro celou rodinu nabízí 
na 5 000 metrech čtverečních nejmenším 
hostům dětský bazén nebo brouzdaliště 
a větším návštěvníkům vířivku. V exkluzivním 
saunovém světě pak můžeme snadno zapo-
menout na ruch okolního světa.

  

10. Lázně Aquaticum v Debrecínu
Lázně Aquaticum Debrecen obepíná náruč 
staletých stromů Velkého debrecínského 
lesa. Tady vás i v chladné zimě okouzlí léto 
a hosté prahnoucí po dobrodružství si tu 
mohou užít obrovské tobogány obrostlé 
tropickou vegetací. Jedno z nejzajímavějších 
a nejpozoruhodnějších koupališť ve střední 
Evropě nabízí vzrušující a rozmanité zážitky 
pro celou rodinu, například noční koupání.

   

3. Lázně v podhradí – Gyula
Zámecký park Almásyů o rozloze 8,5 hektarů 
je přírodní rezervací; právě zde se nacházejí 
Lázně v podhradí, zpřístupněné v roce 1959. 
Díky postupnému rozvoji dnes svou wellness 
nabídkou uspokojí i nejnáročnější hosty, na 
které čeká charakteristický červenohnědý 
léčivý pramen. V létě můžeme relaxovat ve 
stínu prastarých stromů, zatímco v chladněj-
ším počasí se o načerpání sil pro celou rodinu 
postarají možnosti vodního paláce AquaPalota 
a saunový park.

   

4. Léčebné lázně Hagymatikum
Obec Makó již není známá jen díky cibuli pyšnící 
se titulem „Hungaricum“, ale také díky ikonické 
atrakci města, lázeňskému komplexu postave-
nému podle plánů architekta Imre Makovcze. 
Hagymatikum nabízí úžasné zážitky pro 
všechny generace: zatímco těm nejmenším 
poskytne zábavu bazén na dětském ostrově 
Sherwood, dospělým nabídne možnost rela-
xace obrovský svět saun. Je však ideální volbou 
i pro ty, kdo se chtějí zotavit, neboť lázeňská 
voda a bahno z řeky Maroš zmírňují příznaky 
různých onemocnění kloubů a svalstva.

  

5. Jezerní lázně Hévíz
Bylo by takřka nemožné rozhodnout, zda sem 
láká každoročně statisíce návštěvníků spíše 
pohádkové prostředí, lekníny na hladině jezera 
či jedinečné léčivé bahno z jeho dna, nebo 
termální voda, která je příjemná jak v létě, tak 
v zimě. Jedno je ale jisté: při koupání v největ-
ším evropském přírodním termálním jezeře 
člověka prostoupí nekonečný klid a mír, ať už 
sem zavítá v létě, nebo za chladnějšího počasí.

   


