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1. Pałac Festetics, Keszthely
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BALATONFŰZFŐ

3. Centrum dla Zwiedzających Dom Amazon,
Keszthely
4. Kąpielisko w naturalnym jeziorze termalnym w
Hévíz
5. Kąpielisko lecznicze i Aquapark, Kehidakustány
6. Zamek w Sümeg

6 SÜMEG

15

7.

BALATONFÜRED

Park Narodowy Wyżyny Balatonu

8. Punkt widokowy Ładny widok, Balatongyörök
MONOSZLÓ
TAPOLCA

5 KEHIDAKUSTÁNY
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BALATONGYÖRÖK

9. Jaskinia z podziemnym jeziorem w Tapolca
10. Zamek w Szigliget
11. Badacsony
12. Góra świadek Hegyestű, Monoszló

24 BALATONFÖLDVÁR

13. Opactwo Benedyktynów w Tihany
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KESZTHELY

23 ZAMÁRDI

11 BADACSONY
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21 SIÓFOK
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4 HÉVÍZ

13 TIHANY
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14. Centrum dla Zwiedzających Dom Lawendowy,
Tihany

BALATONBOGLÁR

15. Willa Vaszary, Balatonfüred

26 FONYÓD

16. Manufaktura porcelany w Herend
17. Ogród zoologiczny w Veszprém
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18. Zamek w Veszprém
19. Arena narciarska, Eplény

30 ZALASZABAR

20. BalatoniBob - tor bobslejowy i park rozrywki,
Balatonfűzfő
21. Wieża ciśnień, Siófok

27 SOMOGYVÁR

28 KÁPOLNAPUSZTA

22. Park rozrywki w Zamárdi
BUDAPEST

29 ZALAKAROS

23. Wielka plaża, Zamárdi
24. Centrum historii żeglugi, Balatonföldvár

BRATYSŁAWA

216 km | 2 godziny
40 minut

WIEDEŃ

256 km | 3 godziny

BELGRAD

476 km | 4 godziny
30 minut

WARSZAWA

887 km | 9 godzin

SIÓFOK
BUDAPESZT

109 km | 1 godzina
10 minut

Tourinform Office

ZAGRZEB

244 km | 2 godziny
30 m

LUBLANA

361 km | 4 godziny

PRAGA

541 km | 6 godzin

BERLIN

888 km | 9 godzin

25. Punkt widokowy w kształcie kuli, Balatonboglár
26. Wieża widokowa na Wzgórzu Zamkowym, Fonyód
27. Kupavár – Miejsce Pamięci Narodowej i
Centrum dla Zwiedzających, Somogyvár

TOURINFORM ALSÓÖRS | TOURINFORM BADACSONYTOMAJ | TOURINFORM BALATONALMÁDI

28. Rezerwat Bawołów w Kápolnapuszta, Mały-Balaton

TOURINFORM GYENESDIÁS | TOURINFORM HÉVÍZ | TOURINFORM KESZTHELY | TOURINFORM RÉVFÜLÖP

29. Kąpielisko w Zalakaros
Rajd rowerowy dookoła Balatonu

30. Park rozrywki Zobori, Zalaszabar

TOURINFORM BALATONFÖLDVÁR | TOURINFORM BALATONFÜRED | TOURINFORM BALATONGYÖRÖK
TOURINFORM BALATONKENESE | TOURINFORM BALATONVILÁGOS | TOURINFORM FONYÓD |
TOURINFORM SIÓFOK | TOURINFORM SÜMEG | TOURINFORM SZIGLIGET | TOURINFORM TAPOLCA
TOURINFORM TIHANY | TOURINFORM VESZPRÉM | TOURINFORM VONYARCVASHEGY
TOURINFORM ZALAKAROS | TOURINFORM ZAMÁRDI
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BALATON
Balaton, przyjazne miejscowości wokół jeziora i zróżnicowane
programy pełne są niespodzianek nawet dla tych, którzy już
dobrze znają ten region.
Turystów urzekają malownicza Wyżyna Balatonu, ukryte wśród
stoków ruiny starych zamków, wijące się wśród wzgórz drogi,
urocze budynki z naturalnego kamienia i wiejskie domy
otoczone szpalerami winorośli. W te okolice powracają również
chętnie miłośnicy pieszych wędrówek, sportu i widoków
zapierających dech w piersiach.
W naszej publikacji możesz znaleźć inspirację do tego, jak
zorganizować wakacje nad Balatonem, jakie miejscowości
odwiedzić i w jakich programach wziąć udział, jeśli chcesz odkryć te
bardziej znane lub te bardziej tajemnicze strony węgierskiego morza.
Publikacja oprócz atrakcji turystycznych i możliwości
uprawiania sportu informuje również o festiwalach i miejscach
rekreacji, w których można świetnie wypocząć samotnie,
z przyjaciółmi lub nawet z całą rodziną.
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5 WRAŻEŃ, KTÓRYCH
NIE WOLNO OMINĄĆ

70 minut

od Budapesztu

Jest miejscem letniego wypoczynku od
PODBIJ BALATON
NA ROWERZE!

Średnia temperatura w lecie

Objedź Balaton dookoła
własnym lub wypożyczonym
rowerem – na prawie całej
trasie 210-kilometów dookoła
jeziora biegną osobne ścieżki
rowerowe lub odcinki drogi
przyjazne dla rowerzystów.

XVIII wieku

26°C

POZNAJ TAJEMNICE
ARYSTOKRATÓW!
Pałac Festetics w Keszthely to jeden
z najpiękniejszych zabytków w stylu
barokowym na Węgrzech, w którym na
odwiedzających gości czeka palmiarnia,
wystawa myślistwa, historyczne modele
kolei i ogromny park, uznany za
rezerwat przyrody.
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regionów winiarskich

Trasa rowerowa o długości

210 km

ZANURZ SIĘ W NAJWIĘKSZYM W
EUROPIE NATURALNYM JEZIORZE
TERMALNYM!
Jezioro Hévíz czeka na tych, którzy pragną kąpać
się i leczyć w przyjemnej, ciepłej wodzie nawet w
zimie. A latem, pluskając się w wodzie termalnej,
można podziwiać nie tylko piękno krajobrazu, ale
także bajeczne lilie wodne, które rozkwitają na
jeziorze.
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SPRÓBUJ LOKALNYCH
SMAKÓW!
W poszukiwaniu kulinarnych wrażeń
warto wybrać się do
Badacsony, gdzie mnóstwo winiarni
z panoramicznymi tarasami oferuje
przysmaki z rodzinnych winnic.

rejonów ochrony krajobrazu

73

500

plaże

porty

łabędzi na jeziorze

SKORZYSTAJ Z KĄPIELI
SŁONECZNYCH NA
WĘGIERSKIEJ RIWIERZE!
To nie przypadek, że Jezioro Balaton nazywane jest węgierskim morzem: jego skrząca się niebieska woda, tu i ówdzie skaliste,
gdzieniegdzie piaszczyste brzegi oferują
wiele możliwości programów, od pływania
po sporty wodne i przyjemne rejsy.

Niezapomniane wrażenia w każdym z

365 dni
roku
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BALATON PRZEZ CAŁY ROK

WINOBRANIE I ZWIĄZANE
Z TYM TRADYCJE

W okolicach Balatonu jesień przebiega w
duchu winobrania i wina. Podczas tradycyjnych programów można skosztować
najlepszych win regionu i najsmaczniejszych lokalnych specjałów. Bajecznie urokliwa Wyżyna Balatonu i woda w jeziorze
stwarzają do jesiennych przeżyć scenerię
jak z widokówki.
Jeśli szukasz zgiełku winobrania, to
doskonałym wyborem jest Winobranie w
Szigliget lub Festyn i Korowód Winobrania
w Zánka

WĘDRÓWKA WŚRÓD KWITNĄCYCH DRZEW

Charakterystyczne rośliny Wyżyny Balatonu, kwitnące wczesną wiosną migdałowce są zwiastunami wiosny. Istnieje wiele imprez związanych z ich kwitnieniem,
spośród nich wyróżnia się Rajd Wytrzymałościowy, rozpoczynający się w Alsóörs.
Odległość wynosi 20 kilometrów, ale organizatorzy pomyśleli o każdej grupie
wiekowej: rodziny mają też możliwość wyboru 6-kilometrowej trasy w bajecznej
scenerii wśród szpalerów kwitnących drzew.

POD UROKIEM PÓL LAWENDY

Lawenda, oprócz tego, że jest popularna ze względu na
przyjemny zapach i wielorakie zastosowanie kwiatów,
jest także jednym z najbardziej wszechstronnych ziół
medycyny ludowej.
Kwiat, który zazwyczaj rozkwita w czerwcu, od lat stał
się symbolem Tihany i wiąże się z wieloma ekscytującymi programami w osadzie i jej okolicach. Na przykład w
ramach Festiwalu Lawendy i Tygodni Lawendy w Tihany
można nie tylko wędrować po lawendowych polach, ale
także wziąć udział w ziołowych wyprawach, pokazach
destylacji, warsztatach wytwarzania czekolady lawendowej i zajęciach lawendowego rękodzieła.

WRAŻENIA ZIMOWE

Nie ma nic bardziej nastrojowego niż wejście z zimowego mrozu do zaparowanego kąpieliska, do gorącej sauny lub pływanie pod gołym niebem
podczas opadu śniegu w parującej wodzie kąpieliska w jeziorze Hévíz.
Miłośnicy sportu mogą sprawdzić swoją odwagę w parku narciarskim
Eplény, ale ci, którzy wjadą do góry najdłuższym na Węgrzech wyciągiem
krzesełkowym tylko na smaczne grzane wino w chacie przy górnej stacji,
mogą również podziwiać piękno krajobrazu z dwuosobowych siedzisk
wyciągu.
Na sztucznych lodowiskach w Veszprém, Szigliget lub Balatonlelle można
jeździć na łyżwach z całą rodziną, ale jeszcze bardziej atrakcyjne jest ślizganie się w wyznaczonych miejscach na lodzie zamarzniętego Balatonu
lub wewnętrznego jeziora na półwyspie Tihany.
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DLA MNIE BALATON…
Prawie każdy doznał jakiegoś przyjemnego doświadczenia związanego z Balatonem – i nie jest
to dziełem przypadku. Niezrównaną atmosferę
węgierskiego morza tworzą odcinki południowego wybrzeża, gdzie głębokość wody zwiększa się
bardzo powoli i z których można z przyjemnością
korzystać również z małymi dziećmi, oraz zatoki
północnego wybrzeża, które są idealne do pływania i uprawiania sportów wodnych.
Łabędzie, kołyszące się łódki, przecinające fale
statki spacerowe, zgiełk dzieci wypełniający
dobrze wyposażone plaże, place zabaw, boiska
sportowe i wodne parki rozrywki - to przypominają sobie powracający tu stale wczasowicze,
kiedy pomyślą o Balatonie w lecie.

NA WODZIE I NAD
BRZEGIEM JEZIORA

PRZEPŁYŃ PRZEZ JEZIORO ŻAGLÓWKĄ!

WIELKA NAGRODA
NIEBIESKIEJ WSTĘGI

Aksamitna woda jeziora o każdej porze dnia
ma inne oblicze, warto je wszystkie poznać.
Żeglowanie po Balatonie to doświadczenie na
całe życie: od wiosny do jesieni w dobrze wyposażonych portach dookoła można wziąć udział
w kursie żeglarstwa, wynająć jacht, nawet i ze
sternikiem.
Jeśli wolisz rejs statkiem motorowym, to możesz
wybrać się na regularny rejs statkiem wycieczkowym, rejs o zachodzie słońca, a nawet udać
się na poszukiwanie skarbów ze swoimi dziećmi.
Wielka Nagroda Niebieskiej Wstęgi

W najdłuższych w Europie regatach trasą
dookoła wzdłuż brzegów jeziora startujący co roku wyruszają z Balatonfüred i
wracają w to samo miejsce. Całkowita
długość trasy regat 160 kilometrów i co
roku bierze w nich udział ponad pięćset
jachtów.
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NA SZCZYTACH GÓR,
W GŁĘBINACH JASKIŃ

5 PUNKTÓW WIDOKOWYCH NA
BRZEGU BALATONU, KTÓRE WARTO
ODWIEDZIĆ NIE TYLKO DLA WIDOKU

NA DWÓCH KOŁACH

Istnieje wiele możliwości jazdy na rowerze dla odkrycia Parku Narodowego Wyżyny Balatonu. Rowerowa Trasa wokół Balatonu ma 210 kilometrów i prowadzi głównie ścieżką rowerową.
Jeśli nie zabrałeś roweru, możesz go wypożyczyć w jednej z wypożyczalni. Co więcej, możesz nawet skorzystać z usługi przewożenia bagażu:
istnieje kurier zapewniający transport bagażu dla osób objeżdżających
jezioro rowerem.

WIEŻA WIDOKOWA
ÓVÁRI
Z ponad 100-letniej wieży widokowej, która
jest symbolem Balatonalmádi, rozciąga się
widok na dolinę Sió i zatokę Fűzfő. Warto
podejść do budynku pieszo, ponieważ na
Szlaku Edukacyjnym Czerwonego Piaskowca, zaczynającym się przy parku św.
Stefana, można podziwiać też inne atrakcje
miasta.

PODZIEMNA PRÓBA ODWAGI

Jaskinia z podziemnym jeziorem w Tapolca jest
unikatem na skalę międzynarodową, gdzie
można wziąć udział w romantycznym rejsie łodzią
pod miastem. A jeśli jesteś naprawdę odważny,
możesz zejść w specjalnym skafandrze z przewodnikiem do jaskini Csodabogyós w Balatonederics.
Podczas ekscytującej przygody będziesz mógł w
niektórych miejscach poruszać się tylko na czworakach lub ślizgając się na brzuchu!

BASEN KALI
Jest prawdziwą perełką regionu,
gdzie na podróżnika czekają
urocze wioski, pofałdowany
krajobraz, przyjazna gościnność
mieszkańców, wiejska romantyka i
pyszne potrawy.

WIEŻA WIDOKOWA ŐRTORONY
(STARA WIEŻA STRAŻNICZA)
Stąd widoczna jest najbardziej
kompletna panorama wnętrza
półwyspu Tihany. Z punktu widokowego można rozejrzeć się po
wnętrzu wulkanicznego półwyspu, jak również dostrzec lustro
wody Balatonu.

WĘDRÓWKI WOKÓŁ JEZIORA

Wyżyna Balatonu, jako kandydatka do wpisania na Listę Światowego
Dziedzictwa, oferuje wiele ekscytujących, widokowych szlaków turystycznych ze specjalnymi formacjami geologicznymi i z wulkanicznymi
górami świadkami. Możesz podziwiać panoramę z punktów widokowych
parku narodowego, odkryć bogactwo bazaltowych organów i odwiedzić
pola gejzerów Półwyspu Tihany, a także Globalny Geopark UNESCO
Bakony-Balaton.
Warto również poznać dziewicze naturalne piękno Kis-Balatonu. Wdrap
się na ambonę do obserwacji ptaków na wyspie w Kányavár, potem zrób
wypad do rezerwatu bawołów w Kápolnapuszta, gdzie można zobaczyć
największe na Węgrzech stado bawołów taplających się w błocie.
Badacsony

PUNKT WIDOKOWY W KSZTAŁCIE
KULI JÁNOSA XANTUSA
Mimo tego, że kulistą konstrukcję
ponktu widokowego w Balatonboglár
zbudowano pierwotnie na światową
wystawę Expo w Brukseli w 1958 r., to jej
geometryczna, czysta forma wciąż wygląda nowocześnie - i z jej wnętrza widać
cały Balaton.

PUNKT WIDOKOWY
FESTETICS
W Gyenesdiás z położonego na wysokości około 235 metrów budynku
roztacza się panorama na cały Balaton
i zatokę Keszthely. Po wspinaczce
na trzypoziomową wieżę widokową,
rozpościerają się przed nami góry
Keszthely i miasto Keszthely.

WIEŻA WIDOKOWA
WALKÓ
Emblematyczna wieża widokowa w
Fonyód przyjmuje odwiedziny turystów
już od lat 1910-tych. To miejsce warto
odwiedzić nie tylko dla urzekających
widoków, ale także dla znajdującej się w
poblizu willi Kripta. Jej ciekawostką jest
to, że budowniczy wzniósł ją ku pamięci
swojej oblubienicy zmarłej przed ślubem
i w budynku w stylu śródziemnomorskim umieścił ich łoże małżeńskie rzeźbione w marmurze
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WRAŻENIA
GASTRONOMICZNE

FESTIWALE
Góra gastronomii Badacsony
10 restauracji, 7 tematycznych weekendów
gastronomicznych i Badacsony tworza wizerunek, który tak naprawdę można odkryć tylko w
takich porach roku, które są bardziej odpowiednie do bardziej spokojnej i dokładnej degustacji. Od października do kwietnia możesz
skosztować wszystkich wulkanicznych win Góry
gastronomii i wymarzonych potraw, objeżdżając okolicę gastrobusem.

SPRÓBUJ!
Zjedz pysznego okonia, chrupiącego
leszcza lub talerz balatońskiej zupy
rybnej! Odwiedzając Tihany, spróbuj
lokalnego lawendowego piwa, a zanim wyjedziesz, nie zapomnij kupić
w podarunku swoim bliskim butelki
wina BalatonBor, wytwarzanego z
winogron włoskiego rizlinga!

Kulinaria Fonyód
W kwietniu skłonni do eksperymentów goście
miasta mogą skosztować nowości okolicznych
cukierni i restauracji. W tych ostatnich nowości
powstają w wyniku ponownego przemyślenia
tradycyjnych dań z wykorzystaniem składników
miejscowych wytwórców.
Festiwal Ryb i Wina nad Balatonem
Promenada Tagore w Balatonfüred tradycyjnie
na początku czerwca jest gospodarzem festiwali: wtedy miejscowi winiarze wprowadzają się do
pawilonów, a na zainteresowanych każdego dnia
czekają prezentacje wina, targi win i degustacja ryb
z Balatonu. Celem imprezy jest zwrócenie uwagi na
ryby Balatonu, firmy gastronomiczne, miejscowych
i krajowych winiarzy - wszystko to oczywiście jest

ZUPA RYBNA (HALÁSZLÉ) Z RYB Z
BALATONU
Każde miasto lub osada, leżące nad wodą, ma
własne dania rybne i recepty – nad Balatonem
też nie jest inaczej. Zupę rybną wszędzie robi
się trochę inaczej, ale zgodnie z tradycyjną
recepturą najlepiej będzie smakować, jeśli
zachowa się następujące proporcje: nieco
ponad jedna trzecia ryb to karpie, jedna trzecia
to ryby drapieżne (sandacz, okoń, szczupak,
sum lub jesiotr) a na koniec może przyjść rybna
drobnica - nieco mniej niż jedna trzecia.

W ostatnich latach gastronomia nad Balatonem przeżyła ogromny rozwój. Nad całym
jeziorem na turystów czekają doskonałe
bufety na plaży, wykwintne restauracje, bistra,
rodzinne tawerny, tarasy winne, browary, puby
gastronomiczne, rzemieślnicze cukiernie i
piekarnie. Możesz wybierać lokalne produkty
na nastrojowych targowiskach lub kupować
od producentów sera i innych miejscowych
wytwórców.
Warto odwiedzić restauracje polecane przez
stowarzyszenie Balatoni KÖR: większość z nich
jest otwarta przez cały rok i oferuje wysokiej
jakości, pomysłowe przysmaki.

DANIA NA PLAŻĘ, PO
NOWEMU
Również co roku Balatoni KÖR
dokonuje wyboru Plażowego
Dania Roku. Wśród zwycięzców i
finalistów znajdują się pomysłowe
przysmaki, takie jak zupa z
kiszonych ogórków, ciabatta z
wołowiną, Gofcsi zrodzone z
„wysfatania” gofrów z plackami
ziemniaczanymi, Pulled Karp lub
„Sum i Ziemniaki”.

przyprawione bogatym programem.
Festiwal Smakoszy i Piwa w Zamárdi
Festiwal, który odbywa się na plaży w Zamárdi, zapewnia również przestrzeń dla oferty
małych węgierskich warzelni piwa – a tak
naprawdę na festiwalu można też skosztować
rzemieślniczych piw z okolicznych krajów.
Oczywiście pod względem zaopatrzenia w
żywność elita węgierskiej gastronomii pojawia
się także na plaży, w restauracjach, bufetach
ulicznych i food truckach.
Festiwale wina wokół jeziora
Jeśli chcesz odkryć najsmaczniejsze wina z 6
regionów winiarskich otaczających Balaton, odwiedź jedno z powtarzających się z roku na rok
wydarzeń: Dni Wina w Zánka, Tygodnie Wina w
Badacsony, Tydzień Wina w Balatonlelle
lub Dni Wina w Zalakaros.
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HISTORIA Z BLISKA

POWOŁANE DO ŻYCIA ŚREDNIOWIECZE

Pałac Festetics, Keszthely

Prawdopodobnie wszyscy już wyobrażali sobie
kiedyś wygląd życia ówczesnej arystokracji
i dam dworu w ozdobnych salach i pokojach
zamku jak ze snu, w starożytnych murach.
Jak odbywały się wspaniałe wieczory? Jakie
uczucie sprawiał spacer po ogromnym, pięknie
utrzymanym parku pałacowym z palmiarnią
lub wybór według swoich upodobań jednego
spośród kilkudziesięciu eleganckich powozów
konnych?
Poznaj arystokratyczny styl życia z bliska w
Pałacu Festetics w Keszthely - obecnie znanym,
jako Muzeum Pałacowe Helikon - odwiedź jego
ogromny park i powiązane z nim wystawy!

CZERP INSPIRACJĘ W BALATONFÜRED!

Pod koniec XVIII wieku Balatonfüred stał się
modnym kurortem wypoczynkowym. Jeśli
chcesz poznać okolicę poprzez znanych artystów i ich dzieła, to odwiedź Galerię Vaszary
w Balatonfüred, w której znajduje się prawie
pół setki arcydzieł z kolekcji Węgierskiej Galerii
Narodowej.
Na pewno warto też odwiedzić pobliski Dom Pamięci węgierskiego pisarza Móra Jókai. Pierwsza
wizyta w Balatonfüred w 1857 r. wywarła tak
głębokie wrażenie na Móra Jókai i jego małżonkę Rózsę Laborfalvy, że 10 lat później kupili działkę, na której stoi willa, która obecnie służy, jako
muzeum pamięci pisarza.

EKSCYTUJĄCE MIEJSCA WYSTAWOWE

Muzeum Balatonu w Keszthely zajmuje się
prezentacją, ochroną i promocją walorów przyrodniczych regionu, a także istnieje tu interaktywna wystawa przedstawiająca podróże arystokracji w Centrum dla Zwiedzających Domie
Amazon. Muzeum Georgikon Major w Keszthely
na ponad dwóch hektarach prezentuje historię
lokalnego rolnictwa. Możesz także przy pomocy nowoczesnego sprzętu medialnego zgłębiać
tajemnice żeglarstwa i żeglugi w Balatonfüred
i Balatonföldvár. W Domu Lawendy w Tihany
możesz poznać ciekawostki dzikiej przyrody i
powstawania półwyspu Tihany.

Veszprém

ŻYCIE ARYSTOKRACJI W KESZTHELY

W zamkach tej okolicy oprócz wystaw historię
pomagają ożywić ekscytujące programy. Pokazy
sztuki rycerskiej, łucznictwa i sokolnictwa odbywają się w Szigliget, natomiast w Sümeg olśniewają turystów widowiskowe zawody jeździeckie, można także wziąć udział w autentycznej
średniowiecznej uczcie.
Z jednego z narożników zamku w Veszprém spod
posągów Stefana i Gizelli rozpościera się wspaniały widok na miasto. Na głównym dziedzińcu
zamku warto również odwiedzić Salesianum,
gdzie na gości czeka wystawa liturgiczna, ogród
ziołowy, warsztat wyrobu skrzypiec i warsztaty
dla dzieci.
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RODZINA
NA WAKACJACH

ODWIEDŹ PARK ROZRYWKI!

GOLF, NIE TYLKO DLA PROFESJONALISTÓW

Każdy może odkryć drzemiące w nim talenty na
przyjaznych rodzinom polach golfowych w okolicach Balatonu. Pola golfowe w Balatonudvar z
18 dołkami, w Balatongyörök z 9 dołkami oraz w
Zalacsány prezentują wysoki europejski poziom
i nadają się do organizowania międzynarodowych mistrzostw, będą niezapomnianym przeżyciem nawet dla tych, którzy nigdy nie trzymali
w rękach kija golfowego.

SPACER PO JEDNYM Z NAJLEPSZYCH
OGRODÓW ZOOLOGICZNYCH W KRAJU

W Veszprém znajduje się najbardziej tradycyjne prowincjonalne zoo na Węgrzech, w którym
żyją między innymi słonie, żyrafy i foki. Tutaj
znajdziesz największy na Węgrzech wybieg o
charakterze sawannowym, stado nosorożców
oraz niezwykle popularny, interaktywny Dino
Park. Ogród zoologiczny rozwija się nieustannie i oferuje całodzienną rekreację - program
obowiązkowy dla rodzin!

Ogród zoologiczny w Veszprém

Wszyscy członkowie rodziny mogą sprawdzić
swoją zręczność i siłę na linach i torach przygodowych o różnym stopniu trudności w parkach
przygód w Zamárdi lub Zánka.
W parku przygód w Csopak, na wysokości nawet 18 metrów nad ziemią można pokonać 105
przeszkód lub spróbować uczucia swobodnego
spadania z wysokości 16 metrów.
W Balatonboglár i Balatonfűzfő znajdziesz tor
bobslejowy, który działa przez cały rok, a w
Zalaszabar największy park rozrywki w kraju,
którego najbardziej ekscytującą cechą szczególną jest 400-metrowa kolejka górska.
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LECZNICZY ODPOCZYNEK

KĄPIEL Z OBCIĄŻENIEM
Tradycyjna kuracja Hévíz składa się z kąpieli, okładów błotnych i kąpieli z obciążeniem. Kąpiel z obciążeniem - jedno z największych odkryć reumatologii
– wiąże się z lekarzem spa z Hévíz, dr. Karolyem
Moll. Celem leczenia pod wodą jest oddzielenie od
siebie kręgów kręgosłupa, a tym samym rozciągnięcie kręgosłupa. Rozciąganie umożliwia przywrócenie dysków do pierwotnego zdrowego stanu.

PARK ZJEŻDŻALNI W ZALAKAROS

Wypróbuj jedno z najpopularniejszych rodzinnych uzdrowisk w regionie, treściwe spędzenie czasu zapewniają baseny z atrakcjami i częścią świata dzieci,
ze zjeżdżalniami, atrakcjami wodnymi i mnóstwem gier! Oprócz szerokiego
zakresu zabiegów medycznych i wellness opartych na dziesięcioletnich
doświadczeniach, bogata w minerały woda lecznicza jest również gwarancją
odpoczynku i uzdrowienia.

HÉVÍZ
Ma

ponad 2000 lat

Jezioro o powierzchni 4,4
Woda ma temperaturę
do

33-38°C

ODŚWIEŻENIE FIZYCZNE I DUCHOWE W KEHIDAKUSTÁNY

hektarów

23-25°C

W ofercie trzypoziomowych basenów leczniczych i spa w stylu nastroju
śródziemnomorskiego oprócz terapii rozwojowych i zabiegów rehabilitacyjnych znajdują się również programy zdrowotne i programy dla dzieci.
Projektując uzdrowisko, szczególną uwagę zwrócono na to, aby w kompleksie mogły razem odpoczywać i bawić się wszystkie pokolenia.

w zimie i nawet

latem

Całkowita wymiana wody następuje w czasie

ZABIEGI LECZNICZE W BALATONFÜRED

72 godzin

Jedno z najstarszych uzdrowisk na Węgrzech: kiedyś z błota jeziornego
robiono tu maści lecznicze i mydło. Lekarze zalecali kąpiel w wannie z
wodą pobraną z Balatonu, a pacjentom z chorobami płuc oferowano kurację z serwatki, zrobionej z mieszanki serwatki wytworzonej na farmie
owiec w opactwie Tihany i naturalnych kwaśnych wód.
Od dawna znane są również lecznicze działanie świeżego powietrza i
światła słonecznego.

TYSIĄCLETNIE ŹRÓDŁO TERMALNE W HÉVÍZ

JASKINIA LECZNICZA TAPOLCA

Hévíz

Lecz się i regeneruj siły w nadającym się również do kąpieli najstarszym
w kraju i największym na świecie naturalnym jeziorze termalnym!
Dzięki bogatemu składowi mineralnemu woda termalna działa leczniczo na dolegliwości ruchowe, ginekologiczne, skórne oraz stosuje się
ją także w rehabilitacji powypadkowej. Miejscowość oferuje wysokiej
jakości bazę noclegową, poza tym rekreację wspierają liczne programy
zdrowotne i lifestylowe.
Jedna z wielu historii związanych z Hévíz miała miejsce latem 1914 roku:
młody słoń o imieniu Nelly wraz ze swoim opiekunem udał się do Hévíz,
aby wyleczyć bolącą nogę. Ówczesne zdjęcia dowodzą, że zwierzę świetnie czuło się w wodzie termalnej i wróciło do stolicy wyleczone.

Powietrze stałego, specjalnego mikroklimatu jaskini Tapolca ma bardzo dużą zawartość wilgoci i jest
niezwykle czyste. Udowodniono, że wykonywane
tutaj ćwiczenia oddechowe i fizjoterapia wzmacniają
mięśnie oddechowe, zmniejszają problemy z oddychaniem i poprawiają wytrzymałość.
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Degustacja
wina wokół
jeziora

BALATON SOUND

10+1 RODZAJÓW WIN
WARTYCH DEGUSTACJI
Kéknyelű lub reński
rizling z regionu winiarskiego Badacsony

1.
2.

Dojrzała mieszanka czerwonych win z regionu winiarskiego Balatonboglár

3.
4.

Włoski rizling z
Doliny Nivegy

BARDZO BALATOŃSKIE
KONCERTY PROMOWE
Być może najbardziej ekscytującą częścią
serii programu MOL Bardzo Balatońskie
jest to, kiedy z obu przystani promowych w
Tihany i Szántód wypływają dwa promy, o
zachodzie słońca spotykają się na środku
jeziora i wtedy rozpoczyna się koncert.

Tramini z regionu winiarskiego
Zala

JAZZPIKNIK W PALOZNAK
Jedna z najmilszych wiosek północnego brzegu Balatonu jest gospodarzem festiwalu, którego pomysł oparto na połączeniu dobrych win
i dobrej muzyki. Dziś ten mały „zjazd na wiejskim podwórku” rozrósł
się do 3-dniowej imprezy na 4 sceny i 20 koncertów.

Szampan robiony tradycyjną
metodą z Sümeg

9.
10.

wino BalatonBor z
BalatonBor from any
dowolnego regionu
local wine district
winiarskiego okolicy

Włoski rizling z
Basenu Kali

7.
8.

Juhfark z regionu
winiarskiego Nagy-Somló

Festiwale
muzyczne na
brzegu Balatonu

5.
6.

Kékfrankos z
Tihany

Włoski rizling „górskie wino”
z regionu winiarskiego
Balatonfüred–Csopak

Festiwal, zainaugurowany w 2007 roku, przyciąga
obecnie do Zamárdi światowe gwiazdy muzyki
elektronicznej, a wraz z nimi tysiące węgierskich i
zagranicznych zwolenników imprez. Oprócz szalonych
koncertów atmosferę wzmacniają takie niezbędne
akcesoria imprezowe, jak skoki na bungee.

Wino sporządzane z winogron Vulcanus z północnego
brzegu Balatonu

+1

VESZPRÉMFEST
Z roku na rok organizatorzy zwabiają słynne na całym
świecie gwiazdy do małego miasteczka, gdzie gromadzą się wówczas miłośnicy kultury i muzyki z całego
kraju. Festiwal stara się również powiększyć swoją
ofertę kulturalną, angażując do niej coraz więcej
placów i miejsc w mieście.

EKSCYTUJĄCE WINA PRZEZ CAŁY ROK

O reputacji win w tym regionie dużo mówi fakt, że wiele osób wciąż określa te wina nazwą
nadaną im przez Rzymian „nektar bogów”, chociaż dziś często wspomina się raczej złożony aromat, ostre kwasy lub mineralne smaki.
Na prawie 10 000 hektarach regionu winiarskiego Balatonu zimą i latem czekają na odwiedzających liczne odmiany winorośli i stylów winiarskich, nastrojowe piwnice i tarasy winne
oraz niezapomniane przeżycia festiwalowe. Regiony winiarskie o szczególnych cechach
znajdują się na zboczu góry Badacsony i wzgórza zamkowego Sümeg, gdzie istnieją zabytkowe winnice z wybranych odmian winorośli z XV wieku.

DOLINA SZTUK
Podczas cyklu imprez pokazujących pełną gamę węgierskiej
muzyki ludowej i rozrywkowej, uczestnicy festiwalu mogą
wybierać spośród unikalnych produktów węgierskich projektantów, uczestniczyć w warsztatach, przedstawieniach teatralnych i
spektaklach, a także skosztować węgierskich przysmaków.
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ATRAKCJE W
OKOLICY
BALATONU
OPACTWO I ARBORETUM W ZIRC

Najwyżej położony na Węgrzech park w stylu
angielskim znajduje się w zabytkowym otoczeniu opactwa cystersów, na wysokości 400
metrów nad poziomem morza. Po obejrzeniu
wystawy warto też skosztować piwa warzonego
w manufakturze opactwa!

PANNON CSILLAGDA, BAKONYBÉL
(PLANETORIUM)

Przyjrzyj się z bliska odłamkowi meteorytu, obserwuj wybuchy korony słońca przez lunetę na
dachu i umów się na nocną obserwację gwiazd!

VIA FERRATA, CSESZNEK

Na trzech trasach o łącznej długości 370 metrów udostępniono wspinaczom stałe, linowe
tory wspinaczkowe o różnym stopniu trudności,
przymocowane do ściany skalnej, tzw. „żelazne
ścieżki” (via ferraty).

MANUFAKTURA PORCELANY W HEREND

Poznaj tajemnicę wytwarzania porcelany,
dotknij porcelanowej masy, weź pędzel i puść
wodze twojej fantazji w Centrum dla Zwiedzających Porcelanium!

PÁPA

Odkryj Wielki Kościół Katolicki w stylu zopf, barokowy Pałac Esterházy w stylu rokokowym, zaprojektowany przez najsłynniejszego architekta
XVIII wieku oraz zasłużenie słynną technikę
barwienia tkanin - barwienie na niebiesko!

SÜMEG

Największą atrakcją miasteczka położonego
na zboczach gór Bakony jest zamek, ale można
też odwiedzić miejsce urodzenia poety Sándora Kisfaludy (1772-1844), gdzie do dziś działa
muzeum jego pamięci. Epokę baroku przywołuje
rząd kurii po prawej stronie Placu Szent István, a
także Pałac Biskupi i 500-letnia Piwnica Pałacowa,
znajdujące się naprzeciwko. Miasto jest także
sanktuarium Maryjnym i miejscem pielgrzymek.

KAPOSVÁR

Wybierz się na spacer do centrum miasta
otoczonym secesyjnymi i klasycystycznymi
budynkami, podziwiaj przyrodę w rybackim
raju jeziora Deseda, a następnie zakończ
dzień wspaniałym widokiem na nocne niebo w
Gwiezdnym Parku w Zselic!

