Česky

MAĎARSKO
je tu pro vás
Seznam přání
Balaton a západní Maďarsko

ÚVOD

Maďarsko je po celý rok bezednou pokladnicí zázraků. Bez ohledu na to, kdy se
vydáte za poznáním této země, nikdy se nepřesytíte jejími proměnlivými odstíny.
Chcete-li si zblízka prohlédnout bezpočet přírodních a kulturních skvostů v naší
zemi s příslibem neotřelých zážitků, vydejte se na cestu kamkoli a všude budete
narážet na další a další nádherná místa. Ať už se plavíte na lodi, která se pohupuje
ve vlnách Balatonu, shlížíte z dechberoucích vrcholků pohoří Mecsek nebo se
ocitnete uprostřed rozlehlé Velké dunajské nížiny, dívejte se pozorně kolem sebe.
Objevujte poutavé příběhy, které se skrývají za každou pamětihodností a turistickou
zajímavostí, města a stavby se staletou historií, dávné pověsti a starobylá místa.
Slibujeme vám, že si odsud odnesete zážitky na celý život.
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BA
LA
TON
Balaton není jen pouhé jezero. Je příslibem neobyčejných zážitků.
Každý den dává na odiv jinou ze svých podob. Hladina se třpytí
v nových odstínech a neustále se mění i nabídka akcí a vyžití. Každý
Maďar vám k Balatonu povypráví svůj vlastní, neotřelý příběh. Jezero
má pro každého svou osobitou tvář. Festival Paloznak Jazz Picnic,
tradiční maďarské langoše, vodní šlapadla, zřícenina hradu nad
městečkem Szigliget, arboretum Folly, to jsou jen některé ze zdejších
turistických atrakcí. Můžete se zúčastnit i soutěže v přeplavání
Balatonu, místních závodů lodí Regata Modrá stuha, dožínkových
slavností nebo se podívat, jak vypadá zamrzlé jezero. Balaton
nastavuje návštěvníkům tisíce tváří a každá z nich bude stát za to. Ať
už na březích jezera strávíte den, týden nebo celou sezónu, nudit se tu
rozhodně nebudete. Ukážeme vám proč.

JEZERO BALATON
NEJVĚTŠÍ JEZERO VE STŘEDNÍ EVROPĚ

sem lákají nové a nové atrakce. Např. bohatá nabídka zdravotní turistiky je pro
návštěvníky mocným lákadlem po celý rok díky mnoha druhům léčivé vody,
které oblast Balatonu nabízí. Hosté se mohou oddat uklidňující relaxaci ve
druhém největším termálním jezeře na světě, v proslulém lázeňském městě
Hévíz nedaleko Balatonu.
Aktivní turistika vzkvétá i díky nekonečným stezkám, které vedou zelení
a lákají k vycházkám, vrcholům vybízejícím ke zdolání, zážitkovým parkům,
rozhlednám, na které lze vystoupat, a cyklostezce dlouhé 204 km, po níž
můžete objet celé jezero. Jedinečný zážitek skýtá veslování v jezerní jeskyni
Tapolca i lodní výprava na širém jezeře.

BALATON JE JEDNA Z NEJOBLÍBENĚJŠÍCH
PRÁZDNINOVÝCH DESTINACÍ V MAĎARSKU,
SMĚSICE ODSTÍNŮ MODRÉ, ZELENÉ A TYRKYSOVÉ,
V DÁLI POSETÁ BÍLÝMI PLACHTAMI. JE TO PŘÍRODNÍ
POKLAD SKÝTAJÍCÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM BEZ OHLEDU
NA ROČNÍ OBDOBÍ PESTRÉ A ÚCHVATNÉ ZÁŽITKY.
NEJVĚTŠÍ JEZERO VE STŘEDNÍ EVROPĚ S NABÍDKOU
VÝJIMEČNÝCH PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ATRAKCÍ
VÍTÁ NÁVŠTĚVNÍKY PO CELÝ ROK. POTĚŠTE SVÉ SMYSLY
MÍSTNÍ ZNAMENITOU GASTRONOMIÍ, PRVOTŘÍDNÍMI
VÍNY, BŘEHY S ROMANTICKÝM RÁKOSOVÝM
POROSTEM A ŠIROKOU ŠKÁLOU VENKOVNÍCH AKTIVIT.

U Balatonu je nejrušněji v létě, kdy je celé pobřeží v délce 236 km plné rodin,
párů a přátel, kteří zde tráví dovolenou. Avšak jezero nabízí spoustu příjemného
vyžití v každé roční době. Ať už dáte přednost popíjení vína na sluncem
ozářených sopečných svazích na severním břehu jezera, koupání při měsíčku
na festivalu živé hudby na jeho jižním břehu nebo se sem vydáte za poznáním
na kolech či v pevných pohorkách, nebudete litovat.
K nejoblíbenějším destinacím patří životem pulzující město Siófok, romantické
městečko Balatonfüred, historická obec Tihany, oblast Badacsony lemovaná
vinicemi a léčivé jezero Hévíz. Není tu přirozeně nouze ani o možnosti
provozovat vodní sporty, zejména pak v létě, např. surfování, pádlování ve stoje,
vodní cyklistiku, projížďky na plachetnicích a kajacích. Pláže jsou vždy skvělým
místem k odpočinku. Mělčiny u jižního břehu Balatonu jsou vhodné pro rodiny
s dětmi, rekreační plavce, trénující sportovce a rekreanty, kteří se rádi koupou.
V posledních letech už Balaton není výhradně letní, tedy sezónní destinací, ale
nabízí vyžití po celý rok. Místní infrastruktura se neustále vylepšuje a turisty

V oblasti Balatonu nechybí ani kulturní pozoruhodnosti, včetně působivých
památek, jimiž jsou např. zámek Festeticsů, opatství v Tihany nebo pevnosti
a hrady v Sümegu, Veszprému a Szigligetu. Festivaly přicházejí s širokou
nabídkou hudby, od klasické až po nejmodernější současnou tvorbu.
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Milovníci vybraného stolování si rozhodně nedovolí vynechat šest vinařských
oblastí u Balatonu a gurmáni si bezpochyby nenechají ujít pánevní oblast Káli.
Za návštěvu stojí bezesporu také farmářský trh v Káptalantótu, kde vás místní
trhovci každou neděli potěší svou nabídkou zboží v pokojném stínu stromoví.
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Siófok

Bratislava 196 km
2 hodiny 20 minut
Budapešť 104 km
1 hodina 1 minuta

Záhřeb 242 km
2 hodiny 17 minut
Vídeň 238 km
2 hodiny 47 minut
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Keszthely zámek Festeticsů
Zoo ve Veszprému
Hrad Veszprém
Benediktinské opatství
v Tihany
Cyklostezka kolem jezera
Balaton
Jezerní jeskyně Tapolca
Hrad Szigliget
Galerie Vaszary, Balatonfüred
Hrad Sümeg
Hora Hegyestű v Monoszló
Sférická rozhledna,
Balatonboglár

Bělehrad 376 km
4 hodiny 21 minut
Lublaň 362 km
3 hodiny 16 minut

Rozhledna na hradním vrchu,
Fonyód
13. Zábavní park Zalaszabar
14. Zábavní park Zamárdi
15. Bobová dráha a zábavní park
v Balatonfűzfő
16. Návštěvnické centrum historie
lodní dopravy, Balatonföldvár
17. Národní památník
Somogyvár Kupavár
s návštěvnickým centrem
18. Termální lázně Zalakaros
19. Malý Balaton, buvolí rezervace
Kápolnapuszta
20. Zážitková hora Eplény
21. Termální lázně Kehidakustány
22. Keszthely, muzeum Balatonu
23. Dům Amazon s návštěvnickým
centrem, Keszthely
24. Tihany, Dům levandule
s návštěvnickým centrem
25. Vyhlídka Szépkilátó,
Balatongyörök
26. Porcelánka Herend
27. Termální jezero Hévíz
28. Siófok
29. Zamárdi
30. Národní park Balatonská
vrchovina

Varšava 798 km
9 hodin 17 minut
Praha 520 km
5 hodin 15 minut

Berlín 868 km
8 hodin 33 minut
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KOSTEL A MUZEUM V BENEDIKTINSKÉM
OPATSTVÍ V TIHANY
LEVANDULOVÁ POLE V TIHANY

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA OBLAST JEZERA BALATON JEN JEDINÝ DEN

THÁKUROVA PROMENÁDA
V BALATONFÜREDU
POZNEJTE BALATONFÜRED A TIHANY!
Začněte den návštěvou kostela a muzea v benediktinském opatství v Tihany,
světově proslulém symbolu poloostrova Tihany. Opatství staré téměř tisíc let
skýtá nádherný výhled na vnitřní jezero Belső-tó a na jižní břeh Balatonu. Pokud
sem zavítáte jindy než v zimě, je čas vydat se na obhlídku levandulových polí
v Tihany. Levandulové porosty v rokli mezi vrchy Csúcs-hegy a Apáti-hegy k
romantické procházce přímo vybízí. Víte, že první rostliny levandule byly na
tento sub-středomořský poloostrov dovezeny téměř před sto lety?

V létě odsud rozhodně nemůžete odjet, aniž byste si zaplavali: na poloostrově
Tihany a v městečku Balatonfüredu mohou návštěvníci využít řadu pláží
nejrůznějších stylů a cenových úrovní. Ať už toužíte po veřejné pláži, klidném
a nerušeném úseku jezerního pobřeží nebo po pláži s prvotřídním vybavením ke
koupání, jistě se vám podaří najít spoustu míst přesně podle vašich požadavků.
Po koupání se projděte po Thákurově promenádě, kde na vás z řady soch
a pamětních desek dýchne historie městečka. Nejznámější balatonská
promenáda nese název po slavném indickém básníkovi a laureátovi Nobelovy
ceny Rabíndranáthu Thákurovi. Mnoho význačných osobností se inspirovalo
příkladem tohoto velkého umělce a vysázelo zde stromy.

Benediktinské opatství v Tihanyi
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SEZNAM PŘÁNÍ

KESZTHELY, ZÁMEK FESTETICSŮ
BADACSONY

POKUD MÁTE NA OBLAST JEZERA BALATON
DVA DNY

ZÁZRAKY JMÉNEM KESZTHELY A BADACSONY
Druhý den zahajte vycházkou po parku hýřícím barvami, u zámku Festeticsů
v Keszthely. S výstavbou paláce v barokním slohu se započalo v 18. století a svou
dnešní rozsáhlou podobu získal již v 80. letech 19. století. Expozice v zámeckém
muzeu Helikon vás přenese v čase. Je ukázkou tehdejšího honosného životního
stylu baronů a nabízí jedinou dochovanou soukromou aristokratickou knihovnu
v Maďarsku, která zpustošení v období 2. světové války unikla jen o vlásek,
díky neuvěřitelnému zvratu událostí, hodnému stříbrného plátna. V paláci se
natáčely i některé scény z filmu Kincsem – sázka na pomstu.

Městečko Badacsony leží 25 km od Keszthelye a proslulo především kvalitními
víny, čedičem a dávnými legendami. Snad každou stavbu tu provází poutavá
historie. Při výstupu na vrchol skalního suku vysokého 437 m si neváhejte
aspoň chvíli odpočinout u slavného Kisfaludyho domu, domu Rózy Szegedy
a skalního útvaru Rózsakő (Růžový kámen). Z vesnice Badacsonytördemic se
můžete vypravit, a poté vystoupat na čedičový útvar Bujdosók Lépcsője („Kroky
vyhnanců“). Po návratu si dopřejte něco k pití na jedné z vinařských teras
s okouzlujícím panoramatickým výhledem a na závěr si dejte něco dobrého
v některé z restaurací, které po celý rok nabízejí místní delikatesy.
12

Pohled na Badacsony
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JEZERNÍ JESKYNĚ TAPOLCA
HRAD SZIGLIGET
TERMÁLNÍ JEZERO HÉVÍZ

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA OBLAST JEZERA BALATON
TŘI DNY

VYPRAVTE SE HNED ZRÁNA DO PODZEMÍ!
Po prohlídce interaktivního návštěvnického centra jezerní jeskyně Tapolca,
objevené v r. 1903, se v jejím nitru vydejte na plavbu po křišťálově čistém jezeře
dlouhém 180 m a na průzkum chodeb vápencového jeskynního systému. Po
návratu zpět na zemský povrch si dopřejte poklidnou procházku k Mlýnskému
jezeru se středomořskou atmosférou a na chvíli si odpočiňte na terase jedné
z tamních kaváren.
Na řadě je prohlídka jednoho z nejkrásnějších hradů Balatonské pahorkatiny.
Vystoupejte na malebný skalní výběžek s hradem Szigliget, který naleznete
pouhých 15 km od Tapolcy. Hrad byl v r. 2020 zrenovován. Pevnost stará 750 let
odolala všem invazím osmanské armády a skýtá opravdu velkolepý výhled na
jezero Balaton a skalní suky.

Den můžete završit v jezerních lázních Hévíz. Tyto skutečně výjimečné termální
lázně lákají bezpočet turistů i návštěvníků s nadějí v uzdravení. Voda s léčivými
účinky si svou reputaci zasluhuje. Ulevuje od revmatických potíží, bolestí
pohybového ústrojí i dalších obtíží. Až se důkladně vykoupete v příjemně teplé
léčivé vodě jezerních lázní, dopřejte si vzpruhu v sauně moderního lázeňského
domu u jezera.

Jezerní jeskyně Tapolca
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SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA OBLAST JEZERA BALATON
ČTYŘI DNY

MALÝ BALATON
SFÉRICKÁ ROZHLEDNA
TERMÁLNÍ LÁZNĚ GRÁNIT

POHLÉDNĚTE NA SVĚT Z VÝŠKY
Oblast Malého Balatonu je nádherná přírodní rezervace a ráj, který ohromí
rozmanitostí ptačí říše. Najdou se tady i některé opravdu vzácné druhy ptáků.
Co takhle zahájit výpravu do tohoto regionu prohlídkou domu Malý Balaton.
Přejděte po věhlasném dřevěném mostě, a ocitnete se na ostrově Kányavár,
který návštěvníky vítá po celý rok. K vidění je také domek hajného Matuly
a ostrov Diás, tedy místa zvěčněná v oblíbených dílech maďarského autora
Istvána Feketeho. Určitě si nezapomeňte přibalit repelent!

Dále doporučujeme vydat se na krátkou obchůzku jednoho z místních trhů,
a poté si udělat piknik na oblíbeném výletním místě, sférické rozhledně
(oficiálně známé pod názvem rozhledna Jánose Xantuse nebo maďarským
označením Gömbkilátó). Tato hliníková koule o průměru 15 metrů ve výšce 165
metrů se stala symbolem městečka Balatonboglár. Skýtá nezapomenutelný
výhled na vulkanické vrchy na severním břehu jezera.
Stejně jako předchozího dne nenajdete lepší způsob, jak ho završit, než
relaxační termální lázní. Termální lázně Gránit v Zalakaroši nabízejí relaxační
koupele, zážitkové a lázeňské bazény, tobogánový park i škálu wellness služeb.
Takhle rušný den se totiž přirozeně hodí zakončit příjemnou masáží.
16

Sférická rozhledna, Balatonboglár
17

HRAD VESZPRÉM
ZOO VE VESZPRÉMU
CISTERCIÁCKÉ OPATSTVÍ V ZIRCU

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA OBLAST JEZERA BALATON PĚT DNŮ

ROMANTICKÁ KRAJINA

Poslední den by možná stálo za to odpočinout si od břehů jezera, vystoupat do
romantického pohoří Bakony a do města Veszprém, které v současnosti usiluje
o titul Evropského hlavního města kultury pro rok 2023. Veszprémská hradní
čtvrť se tyčí nad centrem města, které nabízí bezpočet muzeí, paláců, galerií
a kostelů. Projděte se kousek od hasičské zbrojnice s věží až k severnímu cípu
hradu Veszprém, kde nad starobylým městem drží svou ochranou ruku sochy
svatého Štěpána a jeho manželky, královny Gisely.
Přejděte po mostech a projděte promenádou v údolí potoka Séd vedoucí pod
viaduktem. Rázem se ocitnete u veszprémské zoologické zahrady. K vidění
je zde mnoho exotických a vzácných živočišných druhů. Mezi turisty se těší
největší oblibě pavilon šimpanzů, expozice Africká savana a dinopark.
Za návštěvu stojí také cisterciácké opatství v Zircu, a to nejen díky bazilice,
největší barokní oltářní stavbě v Maďarsku, či historické knihovně opatství
čítající na 65 tisíc svazků. Projděte se po arboretu o rozloze 20 ha a ochutnejte
speciální řemeslná piva, která se v opatství vaří. Však měli mniši více než 300 let
na to, aby svůj recept dovedli k dokonalosti!

Hrad Veszprém
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CO SI V TOMTO
REGIONU ROZHODNĚ
NENECHÁTE UJÍT
Olaszrizling – v doslovném překladu Ryzlink vlašský – má s věhlasným
Ryzlinkem rýnským společné pouze jméno. Jedná se o suché bílé víno, na něž
narazíte v každé maďarské vinařské oblasti, ale ty nejlepší odrůdy se pěstují
ve vinicích obce Csopak a na kopci Szent György (hora sv. Jiřího). V příznačné
dochuti tohoto vína ucítíte charakteristickou chuť hořkých mandlí. Odrůda
Somló Juhfark (doslova „ovčí ocas“) je jednou z nejstarších maďarských odrůd.
„Pikantní“ víno se silnějším kyselým nádechem, které si vysloužilo název jak
díky vrchu vzdáleném 50 km od jezera Balaton, tak i svým příznačným tvarem
hroznového trsu. Říká se mu také „víno svatební noci“. Tvrdí se, že popíjením
tohoto vína se zvýší šance na početí chlapce.

Balatonská rybí polévka – na rozdíl od rybích polévek připravovaných
v jiných regionech se tato vaří z kaprů, štik nebo sumců v kombinaci s dalšími,
spíše menšími druhy ryb. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že celou třetinou se
na polévce musí podílet dravé ryby. Do polévky se přidávají také brambory
a sklenka vína z oblasti Balatonu. Mějte se ale na pozoru, může být ostrá! Žádná
gastronomická výprava do oblasti Balatonu by nebyla úplná bez tradičního
paprikáše ze sumčích filetů, pokrmu dochucovaného paprikou. Nejlépe si na
něm pochutnáte v kombinaci s tradiční přílohou „túrós csusza“, těstovinami se
slaninou a tvarohem.

Pohled na Badacsony
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ÚTOČIŠTĚ POUSTEVNÍKŮ
V TIHANY

Tradice sbližování Východu a Západu u jezera Balaton téměř o tisíc let
předběhla oblíbená balatonská setkání rodin z východního a západního
Německa. Původcem této tradice byl král Ondřej I., jehož manželku (po svatbě
v r. 1055) doprovodila z Kyjeva větší skupina byzantských, tedy východních
pravoslavných mnichů. Mnichy poté ubytovali v Tihany. Někteří z nich se
zabydleli v čedičových jeskyních sopečného původu v pohoří Óvár, v opravdu
spartánských podmínkách, přestože na vrcholu hory už tou dobou stálo
benediktinské opatství. Opatství je i místem posledního odpočinku krále
Ondřeje I. Toto soužití přetrvávalo po několik staletí bez ohledu na to, že
v r. 1054 došlo ke schizmatu, které vyústilo v rozdělení západního (katolického)
a východního (pravoslavného) křesťanství ve dvě samostatné církve.
Do konce 14. století mniši svá jeskynní obydlí postupně opustili a řada jeskyní
se poté v průběhu staletí zhroutila. Dnes mohou návštěvníci spatřit pouze tři
z těchto obydlí. Dojdete k nim po vyznačené trase vinoucí se z přístavu anebo
případně z centra města. V jednom z těchto útočišť naleznete i vyvýšenou
svatyni, kamenný oltář a hrobku. A jedna zajímavost na konec: za starých časů
se poustevnám říkalo také Orosz-kő (doslova „ruský kámen“) nebo se užívala
archaická označení Vruzku a Petra (tento poslední název je řeckým výrazem
pro jeskynní kláštery).

Poustevna, Tihany, Óvár
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LÉČEBNÁ
A RELAXAČNÍ PÉČE
Odpočiňte si a zotavte se v léčivých vodách jezera. Tyto lázně spolu s největším
termálním jezerem v Evropě jsou pravou svatyní klidu a pohody, s nabídkou
wellness služeb v kombinaci s relaxací. Hévíz je město proslulé léčbou.
Návštěvníci se tu mohou ubytovat v hotelích nabízejících nadstandardní
wellness i lékařské wellness služby, včetně dalších programů z oblasti zdraví
a životního stylu. Termální jezero, které zaujímá plochu o velikosti 4,4 ha, napájí
silné prameny s vysokým obsahem síry, radia a nejrůznějších minerálních látek.
Voda má v zimě mírnou teplotu v rozmezí 23–25 °C a v létě 33–36 °C. Každých
72 hodin se voda v jezeře úplně vymění.
Vyzkoušejte rodinnou saunu a večírek s koupelemi v rodinných lázních
v Zalakaroši. Kromě termálních bazénků napájených z horkých pramenů
o teplotě 96 °C a zdravotnického centra lze vybírat i z pestré palety wellness
a fitness služeb. Děti jistě potěší široká nabídka tobogánů, umělých ostrovů
a vodních děl v krytých dětských bazénech.
Třípodlažní lázně ve středomořském stylu a zážitkové koupele v Kehidakustány
nabízejí léčbu vývojových poruch a potíží pohybového ústrojí, zdravotní
programy a spoustu aktivit pro děti.

Jezero Hévíz
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DOBRODRUŽSTVÍ
NA VRCHOLCÍCH HOR
A V JESKYNNÍCH
HLUBINÁCH
Sopečné vrchy nad jezerem Balaton skýtají skvělou příležitost k turistice
po malebných scenériích, ale na průzkum Národního parku Balatonské
pahorkatiny se můžete vydat i na kole, či dokonce na koni.
Možná hledáte o něco intenzivnější fyzickou zátěž? Zkuste výlet na kole kolem
jezera nebo své rodině zařiďte den plný zábavy v některém z nedalekých
zábavních parků.
Okružní cyklostezka kolem jezera Balaton, dlouhá 210 km, vede z větší části po
trase přiléhající ke břehům. Nejsou na ní žádné náročnější výstupy ani sjezdy.
Pokud s sebou kolo nemáte, a přesto byste se rádi opřeli do pedálů, využijte
služeb půjčoven, zajišťujících půjčování i možnost vracení kol.
Balatonská pahorkatina, která se zřejmě již brzy ocitne na seznamu světového
dědictví, nabízí širokou škálu úchvatných geologických prvků. Obdiv si zaslouží
nádherná panoramata z vyhlídek národního parku, množství čedičových
varhan i gejzírová pole poloostrova Tihany, a obohatit je může i voňavá kytice
čerstvě natrhané levandule.
Prozkoumejte krajinu vulkanických pahorků s vrcholky, které kdysi vyčnívaly
z dávného Panonského moře.
Už jste někdy veslovali pod nějakým městem? Pokud ne, zavítejte do jezerní
jeskyně Tapolca a vydejte se na plavbu po zaplavených chodbách.
Toužíte po fascinujících zážitcích v podzemí? Oblečte si kombinézu a sestupte
do jeskyně Csodabogyós (doslova „kouzelná bobule“) Balatonederics. Pokud se
vydáte na výlet, bude to skvělá příležitost k seznámení ve vesnici s přírodními
krásami v oblasti Malého Balatonu.
Vyšplhejte do orlího hnízda na ostrově Kányavár, a poté odbočte do buvolí
rezervace Kápolnapuszta. Žije v ní největší stádo buvolů domácích (nepřesně
nazývaných vodní buvoli), kteří se s nadšením oddávají bahenní koupeli.
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Hegyestű, Balatonská pahorkatina
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VIKLAN INGÓKŐ

Kamenné moře v Káliské pánvi se táhne po celé délce od Salföldu až Kővágóörs.
Tyto geologické útvary vystoupily na povrch ze sedimentů po ukládaných
v hlubinách Panonského moře, které poté vítr vytvaroval do bizarních tvarů.
Kdysi celou tuto oblast doslova obklíčily a lidé z nich vysekávali mlýnské
kameny.
Nejkrásnější kamenný hřeben je dodnes k vidění na kraji obce Szentbékkálla.
Kamenné moře působí znepokojivým dojmem, neboť se obří skalní útvary a
neobvykle tvarované kameny na sebe nepřirozeně vrství. Nejpozoruhodnějším
útvarem je však rozhodně „viklan“, obrovská kamenná tabule, která se zlehka
naklání, když se postavíte na její okraj.
Viklany jsou kamenné desky, které díky své mimořádné tvrdosti odolaly
působení přírodních živlů a nyní je se zemským povrchem pojí jen velmi
malá plocha. S postupem času ztrácejí schopnost udržet se na místě. Viklany
v Szentbékkálle jsou výjimečné právě svou naprostou stabilitou.

Kamenné moře u Szentbékkálly
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PĚT CYKLOSTEZEK
S NEUVĚŘITELNÝMI
PANORAMATICKÝMI
VÝHLEDY
Vysoké břehy u obce Világos
Vydáte-li se na cyklovýlet z východního cípu jezera, brzy se ocitnete v jednom
z jeho nejkrásnějších úseků. Stezka vás povede po strmých útesech v obcích
Balatonvilágos a Akarattya. Za jasného počasí odsud uvidíte celou východní
pánev.
Úsek Aszófő–Örvényes
Zamíříte-li směrem ke Keszthely, pak se přes Tihany dostanete do těchto dvou
malých vesniček. Vede mezi nimi cyklostezka i spojovací komunikace v ideální
nadmořské výšce, která nabízí nádherný výhled na jezero, a to téměř celou
cestu z Tihany až do Balatonudvari.
Úsek Balatonederics–Balatongyörök
V tomto úseku, který v jednom místě ve skutečnosti překračuje území žup
Veszprém a Zala, není o úchvatné výhledy nouze. Na samotném vrcholu se
nachází rozhledna Szépkilátó, ale za vidění stojí i úsek u golfového hřiště
a cyklostezka se tu nachází ve výborném stavu.
Úsek pod sprašovou stěnou ve Fonyódu
Bez ohledu na to, odkud přijedete, dopřejte si zábavnou projížďku milými
ulicemi letoviska podél břehu jezera, na jehož jedné straně se rozkládá
městečko Badacsony a na druhé se táhne úbočí vrchoviny.
Římská silnice v Badacsony
Z městečka Badacsonytomaj se do Lábdihegy můžete vydat na kole po římské
silnici, která je sice rovnoběžná s dálnicí 71, ale vede nad ní po úbočí hory. Při
dlouhých kilometrech jízdy mezi vinicemi se celou cestu až do konce budete
kochat nádherným výhledem.
Szépkilátó, Balatongyörök
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FOTOGRAFIE NAŠICH
NEJOBLÍBENĚJŠÍCH MÍST
TOHOTO REGIONU
@WOW_HUNGARY

32

33

ZÁPADNÍ
MAĎARSKO
Rozmanitá krajina Zadunají vybízí k prozkoumání četných turistických atrakcí.
Naleznete zde řadu měst bohatých na architekturu a historii, např. město Pécs
ve středomořském stylu nebo Šoproň plnou pamětihodností. Tento region je
však vhodným cílem také pro ty, kdo touží jen po klidu a samotě. Zdejší termální
lázně a proslulé vinařské oblasti lákají návštěvníky ze široka daleka. Když už víte
o všech těchto možnostech, nezbývá než je všechny vyzkoušet. Pojďte na to
s námi!
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ZÁPADNÍ MAĎARSKO
ZÁPADNÍ MAĎARSKO SKÝTÁ MNOHO ROZMANITÝCH
A ÚCHVATNÝCH TURISTICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ.
NÁVŠTĚVNÍKY ČEKAJÍ NÁRODNÍ PARKY,
PAMĚTIHODNOSTI A PALÁCE, KTERÉ JE OHROMÍ
DÁVKOU ELEGANCE. MAJESTÁTNÍ PANORAMA
NEZIDERSKÉHO JEZERA (JEZERO FERTŐ),
STAROBYLÉ ARCIOPATSTVÍ V PANNONHALMĚ,
STŘEDOMOŘSKÉ ULIČKY MĚSTA PÉCSE SPOLU S
VÍNY A GASTRONOMICKÝMI DIVY JEN PODTRHNOU
NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY Z NÁVŠTĚVY TOHOTO
REGIONU.

Město Pécs, které leží v jihozápadním cípu Maďarska u hranic
s Chorvatskem, je tu pro všechny, kdo touží po zážitcích ve středomořském
stylu. Město doslova přetéká kulturou a historií. V návštěvnickém středisku
Cella Septichora se vystavují pozůstatky z doby tehdejšího provinčního
římského města Sopianae, včetně hrobek z rané křesťanské éry zapsaných na
seznam světového dědictví UNESCO. Zatímco z období osmanské nadvlády
tu zůstala mešita paši Gazi Kassima, minaret a turecké lázně, díla předních
pécsských umělců, včetně postimpresionisty Tivadara Csontváryho Kosztky
a průkopníka optického umění (op-art) Victora Vasarelyho, se vystavují v jejich
vlastních galeriích v Muzejní čtvrti.
V jiném koutě města, v okolí továrny na výrobu věhlasné keramiky, vznikla
kulturní čtvrť Zsolnay. Dnes je to muzeum nabízející workshopy, interaktivní
vědeckou výstavu Labor, loutková představení a koncerty.

Šoproň leží u hranic s Rakouskem a vysloužila si známé přízvisko „nejvěrnější
město“. Středobod tvoří věhlasná hasičská věž, symbolizující vzkříšení města
v barokním slohu poté, co středověké stavby v r. 1676 zachvátily plameny.
Dodnes tu spatříte zbytky římského fóra a projít si můžete i muzea, např. dům
rodiny Storno s expozicí středověkých zbraní a klavírem Franze Liszta. Prožitek
z přestávek při prohlídce města vám zpříjemní Frankovka pod maďarským
názvem Kékfrankos, kvalitní gastronomie a termální prameny.
Nedaleko se nachází zámek Esterházyů ve Fertődu, zámek rodu Széchenyi
v Nagycenku i památník připomínající Panevropský piknik, scenérii
dramatických událostí, které v r. 1989 vedly k pádu berlínské zdi. Krajina
v okolí Neziderského jezera (jezera Fertő), zapsaného do Seznamu světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO, je lákadlem pro cyklisty, pěší turisty
i ornitology mířící do ptačí rezervace v národním parku Fertő-Hanság. Samotné
Neziderské jezero je tu přirozeně pro všechny, kdo touží po odpočinku, ať už
jde o cyklisty, rybáře nebo příznivce vodních sportů. Relaxaci nabízejí termální
lázně Bükfürdő.
V župě Győr-Moson-Sopron se nachází Pannonhalmské arciopatství, které
je další ze zajímavostí na seznamu světového dědictví UNESCO. Jedná se
o památku s tisíciletou historií, kde se dodnes nepřestalo s výrobou vína
a pěstováním levandule. Mezi poklady bohaté klášterní knihovny, čítající na
360 000 svazků, patří nejstarší dochovaný dokument psaný v maďarštině z roku 1055.
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Pěstování vína ve městě Villány má počátky už v době římské. Na počátku
16. století sem Srbové dovezli odrůdu Kadarka a příslušné know-how. O zbytek
se postarala dlouhá horká léta, neboť maďarský ohnivý jih se vyhřívá v substředomořském podnebí. Zdejší vinařské dynastie čítají mnoho generací. Proč
si na sluneční terase vinařství nevychutnat sklenku pikantního vína odrůdy
Cabernet Franc?
Neváhejte s návštěvou všemožných sklepů a lisoven, ochutnejte jídla kreativní
gastronomie a vyzkoušejte vinné kúry ve špičkových lázních. Na léčivé
prameny narazíte také v nedalekých termálních lázních Harkány, které již
200 let přinášejí úlevu pacientům s revmatismem.
Aktivnější formy odpočinku vám poskytnou jezera u vesnice Orfű. Nouze
nebude ani o jedinečná panoramata a skvělé výšlapy do pohoří Mecsek.
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OBLAST
ŠOPRONĚ

ŠOPROŇ
A OKOLÍ

Město Šoproň (maďarsky Sopron), které se rozkládá v severozápadním cípu
země, je po celý rok skvělým cílem pro rodinnou dovolenou. Jde o jednu
z nejoblíbenějších turistických lokalit v Maďarsku. Rozmanité aktivity pro
celou rodinu se hojně nabízí i v centru města, bohatém na pamětihodnosti a
architektonické skvosty.
Šoproň a oblast Neziderského jezera oplývají nejrůznějšími příležitostmi,
včetně cyklostezek a vodní turistiky. Jedinečná atmosféra a bohatá nabídka
aktivit z nich činí místa vhodná jak pro milovníky aktivního odpočinku, tak i pro
všechny, kdo touží po troše klidu a pohody.
V dobrodružném parku Lővér a na naučné čarodějné stezce se pobaví
zejména děti. Nesmíte ale samozřejmě zapomenout ani na pohádkový festival,
nejkouzelnější událost tohoto regionu, která se tu koná každoročně v červnu.
Přátelskou rodinnou atmosféru pak už jen umocníte několikadenním pobytem
v lázních Bükfürdő nebo odpočinkem v lázeňském městečku Hegykő. Pokud
jste připraveni na delší rodinnou vyjížďku na kole nebo plavbu na lodi, máte
možnost dozvědět se něco více o divočině u Neziderského jezera, zapsaného
na seznam světového dědictví.
Při návštěvě Neziderského jezera a městysu Nagycenk se mohou návštěvníci
tíhnoucí k minulosti vypravit vstříc tajemstvím zašlých časů, a pak se z minulých
dob honosných hradů vrátit zpět nostalgickou úzkokolejkou.
Načerpejte energii v kruhu svých nejbližších v některých z místních lázních,
podnikněte delší výlety, a poté si vychutnejte kulinářské speciality, které
šoproňská vinařská oblast nabízí.

Pohled na Šoproň
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Kám

Šoproň, Hlavní náměstí (Fő tér)
Šoproň, požární věž
Šoproň, Kozí kostel
Šoproň, měšťanský dům rodiny Storno
Šoproň, Fabriciův dům
Šoproň, stará synagoga
Šoproň, rozhledna Károly
Fertőd, zámek Esterházyů
Nagycenk, zámek rodu Széchenyiů
Fertőrákos, kamenolom a jeskynní divadlo
Památník Panevropského pikniku
Historické jádro Šoproně
Historický region Fertő
Hegykő
Sarród
Termální lázně Bükfürdő
Šoproňská vinařská oblast
Národní park Fertő-Hanság
Kőszeg, historické jádro
Kőszeg, hrad Jurisics
Szombathely, muzeum původního
římského města Savaria
Lázně a koupaliště Sárvár
Sárvár, hrad rodiny Nádasdyů
Kám, arboretum Jeli
Öntésmajor
Kostel v Jáku
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Šoproň

Bratislava 87 km
1 hodina 10 minut
Vídeň 75 km
55 minut

Záhřeb 290 km
3 hodiny 27 minut
Budapešť 214 km
2 hodiny 13 minut
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Praha 365 km
4 hodiny 10 minut
Lublaň 356 km
3 hodiny 49 minut

Berlín 713 km
7 hodin 28 minut
Bělehrad 584 km
5 hodin 24 minut

Varšava 733 km
7 hodin 39 minut
41

STORNŮV DŮM
KOZÍ KOSTEL
POŽÁRNÍ VĚŽ

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU JEN JEDEN DEN

ZÁMEK ESTERHÁZYŮ
PROHLÍDKA ŠOPRONĚ
NA PROHLÍDKU HISTORICKÉHO JÁDRA ŠOPRONĚ VÁM
POSTAČÍ JEDNA PROCHÁZKA. NEJDŘÍVE NAVŠTIVTE
DŮM RODINY STORNO A KOZÍ KOSTEL NA HLAVNÍ
NÁMĚSTÍ (FŐ TÉR).

Stornův dům je jednou z nejkrásnějších šoproňských budov. Jde o honosný
nárožní dům vystavěný v barokním stylu, památník dějin města z období 17.-20.
století. Počátky historie Kozího kostela sahají až do starých časů, neboť první
zmínky v rukopisech pocházejí již z r. 1280. Nad vchodem si povšimněte erbu
mecenáše kostela s vyobrazením kozy.
Symbolem města se stala požární věž. Po prohlídce toho, co zbylo z hradeb
bývalého římského města, vystoupejte na vrchol věže. Rozprostře se před vámi
fascinující panoramatický výhled. Uvidíte Šoproň, Neziderské jezero a u nohou
vám bude ležet také sousední Rakousko.
V žádném případě nesmíte opomenout fakt, že Šoproň je domovem
věhlasného vína Kékfrankos (doslova modrá frankovka). Napoleonovi vojáci
toto víno dobře znali a od místních vinařů je nakupovali za vlastní měnu, modré
franky. Šoproňská vysočina a úbočí i mírné svahy v okolí Neziderského jezera
propůjčují místním vínům jejich osobitou povahu.
Zámek Esterházyů ve Fertődu, rovněž přezdívaný „maďarské Versailles“, býval
místem hudby a vznešenosti. Joseph Haydn zde po dvě desetiletí komponoval
svá díla. O tom, že rozhodně stojí za návštěvu, nemůže být nejmenších pochyb.

Kozí kostel
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KÓCSAGVÁR

SEZNAM PŘÁNÍ

ÖNTÉSMAJOR

POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU DVA DNY

LÁSZLÓMAJOR
KAMENOLOM FERTŐRÁKOS

NAVŠTIVTE NÁRODNÍ PARK FERTŐ-HANSÁG

JESKYNNÍ DIVADLO

Vypravte se ze střediska Kócsagvár v Sárródu. Maďarský název znamená
doslova „volavčí hrad“, což je velmi příznačné, protože volavka bílá je jedním
z nejrozšířenějších druhů ptáků, s nimiž se zde setkáte. Vydat se můžete i do
vesničky Öntésmajor, vzdálené pouhých 7 km od Kapuváru, a navštívit tam
expozici o fauně v regionu Hanság a také o ochraně pozůstatků původních
mokřadů a bažin. Obce Sarród a Lászlómajor kdysi bývaly jedním z ústředních
bodů rozsáhlého panství rodu Esterházyů. Pokud je navštívíte, získáte
představu o současném venkovském životě.

V době římské se kámen z kamenolomu Fertőrákos využíval k nejrůznějším
účelům. Je z něj vystavěna řada staveb, obydlí, kostelů a paláců v Šoproni
i ve Vídni. V jeskyních lomu se vystavují prehistoričtí živočichové. Uvidíte tady
v životní velikosti velryby, žraloky i delfíny. Kromě toho se návštěvníci dozvědí
zajímavosti o různých druzích vápence.
Nachází se zde také jeskynní divadlo, jehož jeviště nabízí úchvatnou atmosféru.
Tisícileté vápencové útvary slouží jako kulisy nejrůznějších akcí a představení.
Program neopomeňte završit krátkou vycházkou s malebným výhledem na
Neziderské jezero a památník Panevropského pikniku.
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Fertőrákos, kamenolom a jeskynní divadlo
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NAGYCENK
BÜKFÜRDŐ

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU TŘI DNY

VYDEJTE SE DO HOR A ZAPLAVTE SI
Proč po návštěvě Šoproně, Neziderského jezera a národního parku FertőHanság nepokračovat v cestě do Nagycenku, kde se nachází bývalý zámek
rodu Széchenyiů?
V r. 1783 se do zámku přestěhoval Ferenc Széchényi a z Nagycenku se rázem
stalo středisko rodinného panství. Právě zde uchovával své bohaté sbírky
čítající desítky tisíc předmětů (včetně rukopisů, knih, mincí, rytin, map atd.).
István Széchenyi, „největší z Maďarů“, který zámek zdědil, tady začal uplatňovat
technické výdobytky a inovace, s nimiž se setkal při svých cestách do zahraničí,
včetně instalace koupelny a plynového osvětlení.

Po návštěvě zámku v Nagycenku nadejde ten pravý čas na termální lázně
Bükfürdő. Léčivá voda tady vyvěrá ze čtyř zřídel z hloubky 1 282 m a osvědčila se
při zmírňování nebo prevenci bolestí pohybového ústrojí a gynekologických potíží.
Léčivá voda by však neměla být jediným důvodem návštěvy. Ty, kdo touží
po sportovním nebo jiném relaxačním vyžití, jistě potěší celá tři podlaží plná
vnitřních i venkovních zážitkových bazénů, s potápěčskou jámou, tobogány,
Kneippovými lázněmi, vířivkami, saunovým světem a různými druhy masáží,
to vše na ploše 1 400 m2.

Zámek rodu Széchenyiů, Nagycenk
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KŐSZEG

SEZNAM PŘÁNÍ

MUZEUM SAVARIA

POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU ČTYŘI DNY

LÁZNĚ A KOUPALIŠTĚ SÁRVÁR
HRAD NÁDASDYŮ

PUSŤTE SE DO OBJEVOVÁNÍ MÍSTNÍCH DIVŮ!

ARBORETUM JELI

Vydejte se do města. Poklidné starobylé městečko ukrývá řadu pozoruhodných
tajemství. Typickou ulicí býval Várkör (doslova „hradní okruh“), kde kdysi město
chránil systém příkopů. Hrad Jurisics zajišťoval hlavní obranu před útoky
turecké armády. Po nejslavnějším obránci byl dokonce pojmenován.
Návštěva města Szombathely bude také rozhodně stát za to. V kamenných
archivech muzea Savaria je uložena sbírka římských artefaktů, včetně
pozůstatků Kapitolu, votivních oltářů, a také pohanské a raně křesťanské
náhrobky.
Koupání a relaxace si užijete v lázních a na koupališti v Sárváru, kde vedle
odpočinkových prostor nebudou chybět ani tobogány a bazény.

Když už jste do Sárváru zavítali, rozhodně navštivte zámek Nádasdyů. Stropní
fresky vyobrazující různé bitvy představují nejrozsáhlejší sérií historických
barokních fresek v celém Maďarsku.
Procházku si bezesporu zaslouží arboretum Jeli. Ať už přijdete v době, kdy
kvetou rododendrony, nebo vás spíše zaujme pohled na vzácné druhy šišek
ze stezky, která vede 10 m nad úrovní země, každopádně objevíte místo
k odpočinku a relaxaci.
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Arboretum Jeli, Kám
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DIVY NÁRODNÍHO PARKU
FERTŐ-HANSÁG

Národní park Fertő-Hanság nabízí ke spatření řadu překrásných přírodních
prvků a ideálním místem pro kratší výlet. Měli byste si přivstat, protože
rákosové porosty v klikatých kanálech parku vypadají obzvlášť pěkně právě po
ránu. Jde o velmi rozmanité prostředí. Naleznete tu řadu přírodních rezervací,
botanických zahrad, bažin, slanisek, mohyl a hliněných pevností.
Za úsvitu můžete vyrazit na plavbu kánoí a doufat, že se vám podaří zahlédnout
některé plaché druhy savců a vodních ptáků, ale v případě zájmu si okolní
krajinu a divokou zvěř můžete prohlížet i z pohodlí lodi na solární pohon. Začněte
u Kócsagváru, střediska ředitelství národního parku Fertő-Hanság. Maďarský
název znamená doslova „volavčí hrad“. Je odvozen od volavky bílé, jednoho
z typických představitelů ptačí říše, s nímž se zde můžete setkat. Kócsagvár se
vyznačuje neobyčejně organickým architektonickým stylem a pravděpodobně
tvoří jednu z největších staveb s doškovou střechou v celé zemi.

Pokračujme však v cestě k další zastávce, kterou je obec Lászlómajor, někdejší
hospodářské centrum panství rodu Esterházyů. Ačkoli se jejich majetek utvářel
před 150 lety, v dnešní době (počínaje rokem 2012) byl znovu vzkříšen a plní nové
funkce, např. v podobě interaktivní výstavy, která vzdělává v oboru tradičních
maďarských řemesel, typických pro tento region.

Národní park Fertő-Hanság
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HONOSNÁ ŠLECHTICKÁ
SÍDLA TÉTO OBLASTI

Zámek Esterházyů ve Fertődu, přezdívaný „maďarské Versailles“, byl koncem
18. století jedním z hlavních kulturních středisek Maďarska. Sídlo, v němž
kdysi Joseph Haydn působil jako dvorní skladatel, je nyní scénou pro koncerty
vážné i moderní hudby. Vkročte do loutkového divadla, kde kdysi Marie Terezie
z pohodlí čestné lóže naslouchala dílům zkomponovaným speciálně pro její
potěšení a kde orchestr dirigoval sám Haydn.
Obrovská apartmá zámku jsou bezesporu fascinující na pohled, ale návštěvníci
si zde mohou rozšířit i znalosti z dějin divadla. S využitím speciálního
panoramatického projektoru mohou dokonce absolvovat virtuální prohlídku
zámku Eszteházyů v jeho podobě z 18. století.
Raně klasicistní zámek Széchenyi v Nagycenku byl po generace domovem
rodu Széchenyiů, včetně největšího z Maďarů, Istvána Széchenyiho. Po renovaci
zámku v r. 1973 se stal místem největšího pamětního muzea a rodinného
mauzolea v Maďarsku, na počest historie a odkazu Istvána Széchenyiho
a jeho rodu. V zahradě naleznete jedno z nejkrásnějších a nejpozoruhodnějších
lipových stromořadí celé Evropy, které se táhne v délce 2,6 km. Vysadil ho
Antal Széchenyi s manželkou v r. 1754. Po návštěvě zámku na vás čeká další
dobrodružství při cestě do minulosti nedalekou Széchenyiho muzejní železnicí,
která velmi zdařile evokuje atmosféru z přelomu 19. a 20. století.

Zámek Esterházyů, Fertőd
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CO SI V TOMTO
REGIONU ROZHODNĚ
NENECHÁTE UJÍT
Pokud někdy zavítáte do šoproňské vinařské oblasti, rozhodně ochutnejte
odrůdu Sopron Kékfrankos (Frankovku modrou) nebo Soproni Zenit. Město
Šoproň se pyšní dlouhou vinařskou tradicí a odrůdou Kékfrankos přímo
proslulo. Kdysi to bývala jedna vinařská oblast, k níž patřilo i rakouské město
Rust včetně přilehlých regionů. Legenda tvrdí, že tzv. „ponzichteři“ (jak se tehdy
přezdívalo místním německým vinařům) toto víno prodávali napoleonským
vojákům jedině výměnou za cenné „modré franky“, odtud tedy pochází název.
Jedná se o víno plné chuti a stejnou charakteristikou se vyznačuje také místní
odrůda Zenit.

Ze Šoproně pochází i tradiční pokrm babsterc (známý také pod názvem
bohnensterz). Název mu dali „ponzichteři“, místní vinaři, kteří mezi řádky vinné
révy pěstovali fazole. Byla to velmi hospodárná pěstitelská volba. Fazole totiž
vinnou révu nezastiňovaly, sklizni nijak nebránily a ani se z nich nemusela
odvádět daň. Babsterc se dnes připravuje stejně jako zastara: z mouky, sádla
nebo oleje a soli. Nejvíce si na něm pochutnáte v kombinaci s pörköltem
(maďarským hovězím na cibuli), ale vynikající je také se zakysanou smetanou,
okurkovým salátem, či dokonce na sladko, dochucený džemem.
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FOTOGRAFIE NAŠICH
NEJOBLÍBENĚJŠÍCH MÍST
TOHOTO REGIONU
@WOW_HUNGARY
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GYŐR A
PANNONHALMA

GYŐR A
PANNONHALMA

Trojúhelník Győr-Szigetköz-Pannonhalma v západním Zadunají je příslibem
dobrodružství pro všechny, kdo touží po skutečně aktivním odpočinku. V počtu
památek zaujímá třetí místo mezi maďarskými městy. Rozkládá se na křižovatce
čtyř řek (Moson-Duna, Rába, Rábca a Marcal) a leží téměř u maďarskoslovenských hranic. Skýtá spoustu neotřelých zážitků a kulturních zajímavostí
pro celou rodinu. Na návštěvníky v Pannonhalmě čekají osobité artefakty,
k nimž se vážou příběhy dokládající bohatý historický a kulturní odkaz. Klášter
byl v r. 1996 zapsán na seznam světového dědictví. Benediktinské opatství
v Pannonhalmě tu stojí už tisíc let. Návštěvníkům se zde dostane nejen fyzické
a duchovní vzpruhy, ale i možnost oddat se neopakovatelným gastronomickým
zážitkům na svaté hoře Panonii. Pokud vyhledáváte tělesnou námahu, pak se
vaše cesta rozhodně neobejde bez návštěvy Szigetközu, ostrovní pláně, kterou
protkávají stovky kilometrů vodních cest a cyklostezka vinoucí se podél břehů
Dunaje.

Pannonhalmské arciopatství
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Győr
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16. Mosonmagyaróvár, interaktivní
přírodovědné středisko FUTURA
17. Mosonmagyaróvár, hrad
18. Mosonmagyaróvár, zábavní park
Szigetköz
19. Mosonmagyaróvár,
termální lázně Flexum
20. Mosonmagyaróvár, muzeum
oblasti Hanság
21. Pannonhalma, umělecká galerie
skla a studio Hefter
22. Pannonhalma, muzeum
a galerie v objektu arciopatství
23. Pannonhalma, rozhledna sv.
Maura a naučná stezka
v korunách stromů
24. Pannonhalmské arciopatství
25. Lébény, bazilika sv. Jakuba
26. Termální lázně a koupaliště
v Lipótu, kemp
27. Máriakálnok, Kaple požehnané
panny Marie
28. Nyúl, roklina s vinnými sklípky
29. Szigetköz

Győr, návštěvnické centrum
továrny Audi Hungaria
Győr, benediktinský komplex
staveb, muzeum farmacie
Széchényi
Győr, dílna modrotisku
prodejna v centru města
Győr, stálá expozice Margit
Kovácsové, Kresztův dům
Győr, Katedrála Nanebevzetí
Panny Marie
Győr, náměstí Széchenyi
Győr, návštěvnické centrum sv.
Ladislava, Káptalandomb
Győr, interaktivní výstavní
centrum Mobilis
Győr, lázně Rába Quelle, termální
lázně a koupaliště
Győr, zoo Jánose Xantuse
Győr, Püspökvár (biskupský hrad)
Győr, synagoga
Győr, zámek rodu Esterházyů
Csorna, premonstrátský klášter
s návštěvnickým centrem
Csorna, termální lázně

Nyúl
28
21
24 22

Győr

23
Pannonhalma

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

Záhřeb 318 km
3 hodiny 29 minut
Vídeň 122 km
1 hodina 21 minut
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Praha 404 km
3 hodiny 49 minut
Lublaň 383 km
3 hodiny 51 minut

Varšava 693 km
7 hodin 20 minut
Bělehrad 491 km
4 hodiny 24 minut
61

Berlín 753 km
7 hodin 7 minut

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU JEN JEDEN DEN

ZÁMEK ZICHY
ZÁMEK RODU ESTERHÁZYŮ
PÜSPÖKVÁR (BISKUPSKÝ HRAD)
BISKUPSKÝ PALÁC

POZNEJTE BAROKNÍ HISTORICKÉ JÁDRO MĚSTA
Malebné uličky a náměstí v Győru, starobylé cechovní erby na domech a úzké
průchody – to vše vás vrátí zpět do minulosti. Budovy, muzea, kostely i zámek
rodu Esterházyů ukrývají spoustu pokladů.

BAZILIKA V GYŐRU
KOUPALIŠTĚ RÁBA QUELLE

Pokračujte pěšky až k biskupskému hradu a paláci Püspökvár, nejzachovalejší
středověké biskupské rezidenci v Maďarsku. Tato budova vždy sloužila jako
biskupská rezidence – s výjimkou dvou století v období novověku – a tento účel
plní dodnes. Nejednou tady byla uložena maďarská královská koruna.
Bazilika v Győru byla založena za vlády krále svatého Štěpána. Nachází se
v ní další nejdůležitější církevní relikvie, kterou není svatá královská koruna, ale
plášť svatého Ladislava.

Győr je městem řek. Protékají tudy řeky Mosoni-Duna, Rába, Rábca a Marcal.
Vykročte směrem ke koupališti Rába Quelle na poloostrově v místě, kde se
slévají řeky Mosoni-Duna a Rába. Vybírat můžete ze široké škály tobogánů,
rekreačních bazénů, saun a léčebných jezírek. Třešinkou k tomu bude nádherný
výhled na historické jádro Győru.
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Püspökvár (biskupský hrad), Győr
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INTERAKTIVNÍ VÝSTAVNÍ
CENTRUM MOBILIS
NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM TOVÁRNY
AUDI HUNGARIA

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU DVA DNY

POZNÁNÍ FORMOU INTERAKTIVNÍCH AKTIVIT
AŽ SI PROHLÉDNETE HISTORICKÉ OBJEKTY, STOJÍ ZA
TO UDĚLAT SI ČAS A VYDAT SE NA PRŮZKUM DVOU
NOVODOBĚJŠÍCH MÍST.

V interaktivním výstavním centru Mobilis je k dispozici 70 nejrůznějších
experimentálních stanovišť, větrným tunelem počínaje, přes zrcadlové bludiště
až po aerodynamický podvozek. Výstavní část se věnuje 3D tisku, rozšířené
a virtuální realitě, robotice, pomůckám pro inteligentní domácnost, tvorbě
animací a nejrůznějším typům humanoidů zastávajících důležité funkce.
Středisko digitální vědy také pořádá experimentální výstavy s cílem probouzet
v návštěvnících lásku k technickým oborům a vědě.
Návštěvnické centrum továrny Audi Hungaria nám dává nahlédnout do
prostředí montážního automobilového závodu, včetně konstrukce podvozku,
lisování a montáže či výroby motorů. Dozvíte se také, z kolika součástí se
skládá motor typu V6 TDI. Stanete se zde svědky dokonalé souhry technologie
a preciznosti – podvozek se vám před očima promění v kompletní funkční
vozidlo, pod „rukama“ šesti set robotů, kteří společnými silami sestavují
jednotlivé komponenty do jednoho kompaktního celku.

Interaktivní výstavní centrum Mobilis, Győr
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GYŐR, SYNAGOGA

SEZNAM PŘÁNÍ

PANNONHALMSKÉ
ARCIOPATSTVÍ

POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU TŘI DNY

DĚDICTVÍ GYŐRSKÉ SYNAGOGY
A ARCIOPATSTVÍ V PANNONHALMĚ
Pokud máte na návštěvu města více než jeden den, rozhodně v Győru navštivte
synagogu. Slibujeme vám, že to bude stát za to. Dlouho byla předlohou
při výstavbě synagog v jiných městech, především díky své velké kapacitě
a vynikajícímu začlenění do metropolitního prostředí. Dnes se zde běžně konají
koncerty a další představení.
Až budete Győr opouštět, za půl hodiny dorazíte do Pannonhalmy. Vaše kroky
budou směřovat do Pannonhalmského arciopatství, památky zapsané na
seznam světového dědictví. V budovách tisíciletého kláštera se uchovávají
střípky z dávných dob. Klášterní komunita, která ho nyní obývá, nadále využívá
dochované hmotné statky v souladu s jejich původním účelem.
K částem, do nichž mohou návštěvníci nahlédnout, patří kostel, krypta,
křížová chodba a knihovna – v níž je uložena nejstarší jazyková památka psaná
v maďarštině, zakládací listina opatství v Tihany. U arciopatství naleznete
benediktinskou internátní školu v Pannonhalmě, nepřekonatelnou
bylinkovou zahradu s arboretem, prvotřídní vinařství a restauraci.

Pannonhalmské arciopatství
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INTERAKTIVNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ
STŘEDISKO FUTURA
TERMÁLNÍ LÁZNĚ
V MOSONMAGYARÓVÁRU

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU ČTYŘI DNY

SZIGETKÖZ
VYDEJTE SE NA OSTROV SZIGETKÖZ A DO JEHO
HLAVNÍHO MĚSTA MOSONMAGYARÓVÁRU
Zrána se vypravte do Interaktivního přírodovědného střediska FUTURA,
které sídlí v historické sýpce staré 300 let. Jde o největší vědecké herní centrum
v Maďarsku, kde se mohou návštěvníci kromě poslechu přednášek a sledování
experimentů v planetáriu pustit do odhalování tajemství čtyř základních živlů –
vody, země, vzduchu a ohně.

Termální lázně v Mosonmagyaróváru se pyšní bazény s deseti různými
teplotami. Jistě si vyberete ten, který vám bude nejvíce vyhovovat. Místní voda
se považuje za jednu z pěti nejúčinnějších léčivých vod v Evropě. Lázně jsou
venku na čerstvém vzduchu, v bujné zeleni a poblíž řeky.
Právě se nacházíte uprostřed Malé dunajské nížiny, na ostrově Szigetköz.
Obtékají ho řeky Dunaj a Mosoni-Duna a ve skutečnosti je to největší ostrov
v Maďarsku o rozloze 375 km2, což znamená jediné – je načase vydat se na
průzkum divočiny.

Pohled na oblast Szigetköz (Malý žitný ostrov)
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Oblast Szigetközu, známou také jako „dunajský dar“, obývají neuvěřitelně
bohaté a rozmanité rostlinné a živočišné druhy. Na jejich průzkum se můžete
vydat na kajaku nebo kánoi po zdejších vodních kanálech.
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CO SI V TOMTO
REGIONU ROZHODNĚ
NENECHÁTE UJÍT

V Pannonhalmě byste rozhodně měli ochutnat klášterní vína. Ryzlink rýnský
je jednou z tradičních odrůd pěstovaných ve vinařské oblasti „vinice Panonie“,
a zejména, v místních vinařských usedlostech. Vůní připomíná svěží hroznové
květy, zatímco chuť se vyznačuje příznačným nádechem citrusových plodů.
Hodí se zejména k atmosféře letních dnů.
Pokud dáte přednost spíše hutnému rudému zbarvení, doporučujeme
sáhnout po chutné odrůdě Pinot Noir. Na třech zdejších vinicích pěstují vinaři
čtyři burgundské odrůdy. Rozmanitá půda a jedinečné podnebí přispívají ke
vzniku skutečně mistrovských děl.
Ryby mohou uplavat a divocí králíci uprchnout. Nikoli však tady v Szigetközu.
Rozhodně si nenechte ujít některou ze specialit ostrova Szigetköz: marinovanou
rybu nebo pomalu pečeného králíka.
Nakládané ryby svědčí o vynalézavosti našich předků v uchovávání potravin.
Vydrží po několik dnů, jemnější kosti se v nich po třech úplně rozpadnou a navíc
jsou výtečné.
Králík se marinuje v octovém nálevu se zeleninou asi dva dny a poté se dopeče
k naprosté dokonalosti a podává se zeleninovou omáčkou.
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OBLAST
PÉCSE

Z PÉCSE AŽ PO VILLÁNY

Pécs a okolí se rozkládá v jihozápadní části země, u hranic s Chorvatskem.
Z topografického hlediska jde o neobyčejně rozmanitý region, s rozsáhlými
lesními porosty a pláněmi roztroušenými po celé její šíři. Místní klima se blíží
atmosféře Středomoří, a proto je v této oblasti příjemně v létě i v zimě.
Pécs je ideálním městem k dlouhým, poklidným vycházkám malebnými
uličkami, které vás na pozadí historických epoch ve volných chvílích
zavedou k řadě významných kulturních památek, uvedených na seznamu
světového dědictví. Pécs si v r. 2010 vysloužila titul Evropského města kultury,
a to zčásti díky bohaté pokladnici kulturních památek, ale i proto, že zde
probíhají akce a události na velmi vysoké úrovni. Region skýtá celou řadu
dalších pozoruhodností, které stojí za návštěvu. Na jihu si milovníci vína jistě
nenechají ujít nevšední zážitky ve slunných oblastech villányských vinic, kde
místní vinaři pěstují révu na pozemcích o rozloze 2 100 ha a neúnavně usilují
o to, aby se kvalita maďarských vín nadále zlepšovala. Zájemci o ozdravení
těla uvítají otevřenou náruč města Harkány. Zdejší léčebné lázně jsou jedny
z nejznámějších v celé Evropě.

Hlavní náměstí v Pécsi
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Pécs

Záhřeb 234 km
3 hodiny 1 minuta
Budapešť 210 km
2 hodiny 8 minut

Lublaň 394 km
4 hodiny 09 minut
Bělehrad 263 km
3 hodiny 13 minut
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Pécs, mauzoleum z období
raného křesťanství
Pécs, kulturní čtvrť Zsolnay
Pécs, mešita paši Gazi Kassima
Bazilika v Pécsi

Vídeň 454 km
4 hodiny 3 minuty
Bratislava 412 km
3 hodiny 36 minut

26.
27.
28.

Zoo v Pécsi
Pécs, návštěvnické centrum
Cella Septichora
Pécs, „muzejní čtvrť“
Pécs, Csontváryho muzeum
Hrad Siklós
Termální lázně Siklós
Vesnice s vinnými sklípky
Villánykövesd
Harkány, Harkányfürdő
Termální lázně Magyarhertelend
Vinařská stezka Villány-Siklós
Jezera u vsi Orfű
Hrad Szigetvár
Poutní kostel v Máriagyűd
Mohács
Hrad Pécsvárad
Zengővárkony
Óbánya
Mecseknádasd
Pécs, Vasarelyho muzeum
Krápníkové jeskyně Abaliget
(léčivá jeskyně)
Turistické stezky pohořím
Mecsek
Park se sochami v Nagyharsányi
Pécs, televizní věž
Pécs, středisko hudebního
skladatele Kodálye

Varšava 951 km
10 hodin 22 minut
Praha 736 km
6 hodin 31 minut
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Berlín 1084 km
9 hodin 49 minut

KULTURNÍ ČTVRŤ ZSOLNAY
MAUZOLEUM ZSOLNAY
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ V PÉCSI

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU JEN JEDEN DEN

MEŠITA PAŠI GAZI KASSIMA
BAZILIKA V PÉCSI

PROCHÁZKA PO HISTORICKÉM JÁDRU MĚSTA
Začněte den příjemnou procházkou po „miniměstečku“, vystavěném v místě,
kde kdysi stávala porcelánka Zsolnay, tedy ve čtvrti Zsolnay. Těm, kdo baží
po umění, doporučujeme navštívit galerii m21, zatímco děti tady mohou
absolvovat ty nejskvělejší lekce fyziky s názvem Magická hodina. Později
zavítejte také do Zsolnayského muzea. Buďte všímaví, protože jak praví
legenda, světlo prý odhalí tajnou recepturu na světově proslulou eosinovou
glazuru, kterou vymyslel sám Vilmos Zsolnay.
Pokračujte na hlavní náměstí v Pécsi. Usedněte do jedné z malebných kaváren
na náměstí Széchenyiho a trochu si odpočiňte. Poté se vydejte za poznáním
jedné z nejznámějších budov ve městě. Vnímavějším návštěvníkům neujde, že
se mešita paši Gazi Kassima mírně naklání. Není divu. Mešita zkrátka směřuje
k Mekce. Vydejte se směrem k bazilice a nezapomeňte zavěsit zámek na první
maďarskou zeď se zámečky lásky. Až přijdete na Chrámové náměstí, konečně si
trochu vydechněte a prohlédněte baziliku, symbol města Pécsi s příznačnými
čtyřmi věžemi. A víte, jak tento den nejlépe završit? Výstupem na rozhlednu
s komentovanou prohlídkou.

Bazilika v Pécsi
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SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU DVA DNY

CSONTVÁRYHO MUZEUM
NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
CELLA SEPTICHORA

VYDEJTE SE ZA POZNÁNÍM UMĚLECKÝCH
POKLADŮ V PÉCSI
Pokud jste propadli nádheře městečka Pécs a rozhodli jste se, že si pobyt
o jeden den prodloužíte, pak už nezbývá než využít každé chvilky. Město se
nehonosí titulem Evropská metropole kultury jen tak pro nic za nic. Stojí za
to se i jen tak potulovat, zvláště pokud víte, co je tu k vidění. Pécs doslova
praská ve švech stavbami ve stylu Bauhausu, architektura však není zdaleka
jedinou osobitostí tohoto města. V Pécsi se narodila řada význačných umělců,
např. Tivadar Csontváry Kosztka. Ať už jste příznivci malířství nebo ne,
umění Csontváryho, jednoho z nejoblíbenějších maďarských malířů, učaruje
bezpochyby každému.
Až se v Csontváryho muzeu na ulici Janus Pannonius utca dosyta vynadíváte
na umělcův nejvzácnější obraz „Osamělý cedr“, vrhněte se rovnou po hlavě
do světa umění op-art a analytické geometrie. To bude to pravé. Také Victor
Vasarely (neboli původně maďarsky Győző Vásárhelyi) pocházel z Pécse. Jeho
světově proslulé „Zebry“ se nachází v ulici Káptalan utca, kde se s nimi setkáte
na prohlídce muzea. I ony budou stát za trochu času. Jen o blok dále narazíte na
ulici Schaár utca, kde si již nejedna šťastná dvojice přislíbila věrnost a společnou
cestu životem. Na konci dne čeká na návštěvníky nedaleké návštěvnické
centrum Cella Septichora.

Csontváryho muzeum, Pécs
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KRÁPNÍKOVÉ JESKYNĚ
V ABALIGETU
MUZEUM MLÝNŮ V ORFŰ

SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU TŘI DNY

HRAD SIKLÓS
VYDEJTE SE NA CELODENNÍ PĚŠÍ TÚRU
Celé dva dny jste strávili na toulkách ulicemi nejkrásnějších maďarských
měst. Možná je načase vyrazit do přírody. Příměstské oblasti nakonec také
ukrývají tisíce vlastních utajených pokladů. Pokud jste si přibalili turistickou
obuv, neváhejte a vkročte do hlubin lesa. Přímo přes pohoří Mecsek vede
jižní zadunajská modrá stezka Pála Rockenbauera, na níž budete procházet
kolem těch nejpozoruhodnějších přírodních památek regionu Baranya. Ať
už jste tu pěšky nebo na kole, rozhodně si nenechte ujít krápníkové jeskyně
v Abaligetu. Léčivá jeskyně se táhne v délce téměř půl kilometru a snadno se
v těchto místech stává zdrojem těch nejlepších zážitků.

Až opustíte temné jeskynní hlubiny, nabízí se vám jezero Pécs, ideální místo
pro zahřátí. Po pravdě řečeno, jezero má s městem Pécs společný jen název. Ve
skutečnosti se rozkládá u vesnice Orfű. Koná se tady jeden z nejzábavnějších
maďarských festivalů s anglickým názvem Fishing on Orfű. Po zbytek roku je
to neobvykle tiché až klidné místo, vhodné k odpočinku a načerpání nových
sil. Pokud ucítíte vůni čerstvě pečeného chleba, tak se zcela jistě line z Muzea
mlýnů v Orfű. Tady budete mít příležitost prozkoumat, jak různé mlýny fungují.
Pokračujte v cestě za poznáním na hrad Siklós a zakončete den chutnou večeří
v hradním okolí.

Hrad Siklós
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SEZNAM PŘÁNÍ
POKUD MÁTE NA POZNÁVÁNÍ TOHOTO REGIONU ČTYŘI DNY

TERMÁLNÍ LÁZNĚ HARKÁNY
PARK SE SOCHAMI V NAGYHARSÁNY
POUTNÍ KOSTEL V MÁRIAGYŰD
STŘEDISKO HUDEBNÍHO SKLADATELE
KODÁLYE

JEDEN DEN NAVÍC K DOBITÍ BATERIÍ

VRCH MISINA

Je libo velkolepý koncert, dětský zookoutek, celodenní pobyt v lázních
s wellness službami nebo trocha turistiky? Jsme tu, abychom vám pomohli.
V termálních lázních Harkány je spočinutí v blahodárných vodách jen jednou
z možností vaší volby. Skvělé vyžití nabízí i zdejší tobogánový park, kde se každý
měsíc pořádají akce pro rodiny s dětmi. Pokud dáváte přednost pěší turistice,
pak nejlépe uděláte návštěvou parku se sochami v Nagyharsány. V tomto
„studiu“ mladých sochařů jsou pod širým nebem k vidění jedinečné umělecké
výtvory, a to z panoramatické promenády, po níž procházíte podél útesů kolem
parku.
Chcete-li se vrátit do Pécse, vydejte se kratší oklikou přes Máriagyűd. K
soše Panny Marie umístěné v poutním kostele se totiž váže mnoho příběhů
o zázračných uzdraveních a božích zjeveních. V autě si můžete procházet
nabídku hudebních ukázek Střediska hudebního skladatele Kodálye
a poslechnout si ty nejhezčí místní melodie. Poslední zastávkou na
čtyřdenním odpočinkovém putování by měl být vrch Misina, na němž
se tyčí nad městem televizní věž vysoká 197 m. Výhled bude určitě patřit
k nezapomenutelným zážitkům.

Televizní věž v Pécsi, vrch Misina
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MANDLOŇ
V HAVIHEGY

Mandloň stará 135 let a vysoká 6 m, která roste u kaple v Havihegy, se těší velké
oblibě místních obyvatel. V r. 2019 ji přihlásili do soutěže Evropský strom roku,
kterou s přehledem vyhrála, přičemž zvítězila nad stromy ze 14 dalších zemí.
První zmínky o stromu, který se dnes považuje za místní symbol, pocházejí
ze začátku 20. století. „Nabízí kolemjdoucím svou ochranu a na podzim je
obdaří plody svého úsilí," tak ho popisují místní obyvatelé.
Přestože Římané vysazovali první mandloně již ve starověkém městě Sopianae
(dávný název Pécse), pécsské mandle se skutečně proslavily až během turecké
invaze. V proslulé básni (jedné z prvních v dějinách maďarské poezie vůbec),
jejímž autorem byl pécsský biskup Janus Pannonius, se rozkvetlé mandloně ve
městě staly symbolem kultury a učenosti.
Strom roku s pokrouceným kmenem ovšem na vrcholu hory není jediným
svého druhu. V okolí kaple roste celá řada jeho letitých vrstevníků, z nichž se
každoročně těší nemálo turistů.
Jméno Vilmos Zsolnay je s Pécsí symbolicky spjato, stejně tak továrna, kterou
založil. Původně měl Zsolnay v plánu, že bude malířem, ale poté objevil postup
eosinového glazování porcelánu. Výsledkem jeho výzkumné práce je i typický
vzor této glazury. Jeho umělecká díla mu přinášela jeden úspěch za druhým.
V r. 1878 např. získal hlavní cenu na Světové výstavě v Paříži. Ve druhé polovině
19. století žila v Pécsi řada vynikajících řemeslníků (rodina Littke vyrábějící
šumivé víno, rodina Hamerli – výrobci rukavic, aj.). Na reputaci města se ale
dodnes největší měrou podílí právě Vilmos Zsolnay.

Kaple v Havihegy
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CO SI V TOMTO
REGIONU ROZHODNĚ
NENECHÁTE UJÍT
CO OCHUTNAT V REGIONU BARANYA – VÍNA A POKRMY

Lidé z župy Baranya vám budou tvrdit, že právě u nich se pěstují nejlepší vína
na světě. Nemá cenu jim oponovat, nepochybně lepší bude tato vína okusit!
Např. světově proslulé víno Villányi Portugieser, jehož jedna odrůda dozrává
v nových sudech a ochutnává se na vinařském festivalu konaném v den
sv. Martina. Dalším z vín, které musíte ochutnat, je Villányi Franc. Vinařská
oblast Villány podle všeho skýtá přirozené prostředí pro víno odrůdy Cabernet
Franc. Vyrábí se tu víno skutečně prvotřídní kvality.
Medvědí česnek je zdraví neobyčejně prospěšná a chutná bylina. Místní
obyvatelé její aromatické listy doslova milují a v sezóně je přidávají snad úplně
do všeho. „Zmrzlina z medvědího česneku“ vašemu jazyku možná úplně lahodit
nebude, ale krémová polévka se těší oblibě ve většině restaurací ve městě.
Švábské komunity se do tohoto regionu přistěhovaly v 18. století. Přinesly
s sebou několik vynikajících receptů, např. sufnudli (bramborové knedlíky
s mákem) a švestková povidla, která v Pécsi můžete ochutnat na mnoha
místech.
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CHCETE UVIDĚT
A POZNÁVAT DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI?
NAHLÉDNĚTE DO OSTATNÍCH
SEZNAMŮ PŘÁNÍ.

Česky

Česky

MAĎARSKO
je tu pro vás

MAĎARSKO
je tu pro vás

Seznam přání

Seznam přání

Budapešť a okolí

Východní Maďarsko
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