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DIE SCHÄTZE UNGARNS

עובדות ומידע למבקרים

מידע כללי לגבי אשרה
הונגריה היא מדינה חברה באזור שנגן, כך שאם יש לכם אשרת שנגן תקפה, כלומר 

לא חרגת ממועדי התוקף שלה, ממספר הימים ומספר הכניסות שהיא מאפשרת, 
תוכלו להשתמש בה גם כדי לנסוע להונגריה. ניתן להגיש בקשה לאשרה בשגרירות 

הרפובליקה של הונגריה. תמיד תוכלו למצוא מידע מפורט על אתרים ותוכניות 
 עדכניות בהונגריה באתר האינטרנט של סוכנות התיירות ההונגרית בכתובת

.www.spiceofeurope.com -ו www.wowhungary.com

אקלים
בהונגריה יש אקלים ממוזג, בדומה לשאר אזור היבשת.

 ינואר הוא החודש הקר ביותר )בממוצע 1- מעלות( ואוגוסט הוא החם ביותר 
)ממוצע של 21.3 מעלות(.

93,030 קמ“ר טריטוריה: 

10 מיליון )2016( אוכלוסיה:

בודפשט בירה:  

רפובליקה פרלמנטרית אחידה צורת ממשל: 

הונגרית שפה רשמית:

CET (GMT+1) איזור זמן: 

פורינט מטבע: 

 שדה התעופה הבינלאומי ליסט פרנץ )Ferenc Liszt(, בודפשט, 
,)Debrecen(שדה התעופה הבינלאומי דברצן 
)Héviz-Balaton( שדה התעופה הוויז-בלטון

שדות תעופה בינלאומיים: 

IMPRESSUM

פורסם על ידי 
סוכנות התיירות ההונגרית

ד“ר זולטן גולר – מנכ“ל סוכנות התיירות ההונגרית

רחוב קצ׳ה 15-23, בודפשט 1027, הונגריה

info@mtu.gov.hu

עוצב, הופק ונערך על ידי 
סוכנות התיירות ההונגרית

הודפס ע“י 
Crew Kft.

גלה את נפלאות 
הונגריה ב- 360 מעלות

Hungarian
Tourism Agency

+36 1 488 87 00



58אוצרות הונגריה 

הטיול להונגריה אינו שלם מבלי לארוז כמה 
מתנות מיוחדות לנסיעה הביתה. מוצרים 
מסורתיים מסוימים הוגדרו כהונגריקים  

(Hungarikum) איכותיים וספציפיים 
להונגריה כגון (Unicum) ליקר עשבים 

מתוק מריר שבעברו היה המשקה הלאומי 
של הונגריה, פאלינקה המשקה הלאומי של 
הונגריה שמיוצר מפירות, או יינות אדומים 

פופלאריים כגון יין האסו (Tokaji Aszú) ויין 
אגרי ביקבר (Egri Bikavér) תמיד תוכלו 

לבחור בין נקניקי הסלאמי או פפריקה הונגרית 
חריפה, שתוכלו למצוא כמשחה בשפורפרת 

או בצורת אבקה, אשר זמינים בכל שוק. מעבר 
למוצרי המזון הייחודיים תוכלו למצוא את 

הרקמה הונגרית והדקורטיבית שמעטרת כל 
מיני סוגי טקסטיל מסורתי, כולל בגדים, ציפיות 

ומפות, תוכלו למצוא גם חרסינה אלגנטית.  
בכל מקום בו תמצאו את עצמכם, קרוב לוודאי 

שתמצאו משרד שירות לתייר בקרבת מקום, 
שישמח לעזור בכל הייעוץ והמידע הנדרש לכם

זמני נסיעה

שופרון
(Sopron)

 פרטוד
(Fertőd)נגיצ'נק 

(Nagycenk)

 בוקפורדו
(Bükfürdő)

  'פץ
(Pécs)  ווילאני

(Villány)הרקאני 
(Harkány)

 אורפו
(Orfű)

 פנונהלמה
(Pannonhalma)

 גיור
(Győr)  אגם טיסה

(Lake Tisza)

 דברצן
(Debrecen)

 אופוסטסאר
(Ópusztaszer)

 מאקו
(Makó)

 סגד
(Szeged)

 אגר
(Eger)

 גיולה
(Gyula)

 טוקאי
(Tokaj)

 ניהרגיהזה
(Nyíregyháza)

 הדג'וסובוסלו
(Hajdúszoboszló)

 הורטובאגי
(Hortobágy)

 קצ'מט
(Kecskemét)

 סקספוואר
(Székesfehérvár)

 ווספרם
(Veszprém)

 קסטלי
(Keszthely)

 הוויז
(Hévíz)

 בודפשט
(Budapest)

שעות 15 דקות2

שעה 45 דקות 1

שעה 30 דקות 1

שעות 2

שעה 1

שלושים דקות
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21

8.5 ש
ניו יורק
טורנטו

m5.5 ש
דובאי
דוחה

4 ש
באקו

3.5 ש
תל אביב

3 ש
מדריד

2.5 ש
פאריז
לונדון

מוסקבה
סנט פטרסבורג

1.5 ש
ברלין

מידע כללי
מיקומה של הונגריה בלב אירופה הופך אותה 

לנגישה מאוד. שדה התעופה של בודפשט 
נמצא במרחק של 20 ק"מ דרומית-מזרחית 

לבירה, וניתן להגיע ממנו למרכז העיר 
באמצעות אוטובוס 100E. שירותי רכבת 
ואוטובוסים בינלאומיים רגילים מציעים 

אלטרנטיבה נופית וידידותית לסביבה במקום 
טיסות. ישנה תחנת מטרו לכל תחנת רכבת 

ואוטובוסים מרכזית בבודפשט.

במזרח הונגריה, העיר השנייה בגודלה 
במדינה דברצן (Debrecen) מקושרת 

בטיסות ישירות מערים גדולות כמו ברצלונה, 
לונדון, מילאנו, תל אביב, מוסקבה ופריז.

זמני טיסה
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שבילי הליכה משתרעים לאורך 11,000 ק"מ, 
מסומנים בשילוט מקודד צבעים, הנודע 

מכולם הוא הסיור הלאומי במסלול הכחול. 
רשת חוצת-מדינות זו פועלת לאורך יותר 
Írott-) מ 1,000- ק"מ, ממרומי אירוט-קו
kő) בגבול אוסטריה, דרך בודפשט ועד 

הולוהזה (Hollóháza) בצפון-מזרח. כמו 
לאורך שלושת שבילי המעגל הכחול הלאומי 
הפופולריים, מטיילים יכולים להרוויח תגים 

בנקודות שונות.

אלפי הקילומטרים של מסלולי הרכיבה, 
חלקם חלק בלתי נפרד ממסלול היורו-וולו 

(EuroVelo) הבינלאומי, מקיפים כמה 
מהאטרקציות הציוריות ביותר של הונגריה, 

כולל הגדה השמאלית של הדנובה, ואגמי 
בלטון (Balaton), טיסה (Tisza), אגם וולנסה 

(Lake Velence) ופרטו (Fertő). שטח 
מאתגר יותר המתאים במיוחד לרוכבי הרים 

ולבחינת רוכבים בטור דה הונגרי, כמו לאורך 

אוצרות הטבע שלנו

עם עשרה פארקים לאומיים, 16 פארקי טבע ופארקי הרפתקאות 
רבים, מסלולי הליכה ומסלולי רכיבה על אופניים, הונגריה מציעה 

מגוון חוויות מיוחדות בחיק הטבע.

 הונגריה, בילוי פעיל
בתוך טבע מדהים

ברך הדנובה

.(Tisza) נהר טיסה
האגמים והנהרות הרבים של הונגריה מושכים 

מלחים ודייגים - יש רישיון מיוחד לדייג 
תיירותי. התחנות עוקבות את המסלולים 

עבור חותרים, שייט בקאנו וקיאקים, עם סיורי 
מים לאורך יובלי מושוני (Mosoni) וסיגטקוז 

(Szigetköz) של הדנובה, טיסה העליונה 
(Tisza vidék), דרבה (Drava), קורוש 

(Körös), בודרוגקוז (Bodrogköz) ומעיין 
Hévíz המחומם תרמית, המסקרן בחורף. 
ספורט ימי ממונע הוא אטרקציה מיוחדת 
באגם טיסה (Tisza) צופים יכולים לצפות 
בתחרויות שיט כמו הסרט הכחול, אליפות 

הונגריה ואליפות הדנובה.
באגם הבלטון יש יותר מ-100רציפים והוא 

יעד שייט מרכזי, פופולרי מאוד בקרב יאכטות, 
ומציע שפע של קורסים ומקיים תחרויות 

רבות. גלישת רוח היא פעילות נרחבת נוספת 
סביב האגם.

פעילויות חוץ פחות קונבנציונליות כוללות 
קפיצת בנג'י, כדור פורח, גלישת גלים וספורט 
ימי אקסטרים. בהונגריה יש גם כמה מסלולי 
גולף והיא מציעה גם ספורט חורף כמו סקי, 

סנובורד, החלקה וסקי קרוס קאנטרי.
המישורים והיערות השופעים של הונגריה 

מספקים תפאורה מושלמת למסילות רכבת 
צרות, מעל ל-20 בסך הכל. ניתן למצוא 

 ,(Börzsöny) מגלשות הרים ברמות בורז׳וני
 (Hortobágy) הורטובאגי ,(Mátra) מטרה

(Szalajka Valley) ועמק סאלאיקה

הונגריה גאה בצדק במסורת הסוסים הארוכה שלה, שמודגמת במספר 
חוות גידול הסוסים, מרכזי רכיבה איכותיים ונופים ייחודיים לרכיבה 

על סוסים. הצבעונית ביותר מבין תערוכות הסוסים הרבות היא הדהירה 
הלאומית השנתית שעושה מהפך לכיכר הגיבורים בבודפשט.

טבע
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גלו תחת כיפת השמים 
פארקים וחיות בר ייחודיות 

בחיק הטבע העצום של 
הונגריה

אוצרות הטבע שלנו

יותר מחמישית משטחה של הונגריה הוא יערות, 10% 
מהם מוגנים. פארקים לאומיים, אתרי מורשת עולמית, 

פארקי טבע, גנים, פארקים תחת שמי הכוכבים 
ושמורות ביוספריות מבטיחים רגיעה ללא הפרעה 

בטבע. שבילי טבע וסיורים בשפע.

מתחת לפני הקרקע ניתן לבקר ב 30 מתוך 4,000 מערות הונגריה, חלקן 
למטרות רפואיות. הצורה הטובה ביותר לחקור את טפולקה היא בסירה.

עשרת הפארקים הלאומיים של הונגריה מציגים גיוון ומורשת טבעית, 
מעשה ידי אדם ואתנוגרפיה. מערות הקארסט שיוצרות את הפארק הלאומי 

אגטלק הן אתר מורשת עולמית של אונסק”ו ומקבלות בברכה סיורים 
באורכים ואתגרים שונים. רמות בלטון הן ביתן של מגוון רב של ציפורים 

 Káli) ים הבזלת של אגן קאלי ,(Kis-Balaton) בשטחי הביצות קיש-בלטון
Basin), בנוף המגוון של חצי האי טיהאני (Tihany Peninsula) ושמורת 
 (Bükk) בוק (Buffalo reserve Zalakomar) באפלו קאפולנאפוסטה

הוא הפארק הלאומי הגבוה ביותר בהונגריה, עם זיהום אור מינימלי לצפייה 
בכוכבים, ממוקם בעומק יער עצי האשור ונגיש באמצעות רכבת צרה 

על מסילה. שרידים פרהיסטוריים נמצאו במערכת המערות הענפה שלו. 
דייגים, נשרים, חסידות שחורות, בזים ואיילים אדומים פוקדים את מישורי 

 Zselic) השיטפון של הגן הלאומי דנובה-דראווה. פארק הכוכבים ז׳ליק
Star Park) וסיורי מים מספקים סיבה נוספת לביקור. הכי קרוב לבודפשט, 

מטיילים, רוכבי אופניים ורוכבי סוסים מבקרים בפיליש (Pilis) בפארק 
הלאומי דנובה – איפויי (Duna Ipoly) מסילות ברזל צרות חותכות את 

רמות בורז׳וני (Börzsöny), בעוד שמתחת לבירה עוברת מערכת מערות 
פאל וולגיי (Pál-Völgyi) שהינה הארוכה ביותר בהונגריה.

)Fertő-Hanság( הפארק הלאומי פרטו-הנשאג

הנקודה המערבית ביותר של אגמי הערבות 
האירואסיאניים, פרטו-הנסאג (Fertő–Hanság) היא 

שמורת ביוספרה ואתר מורשת עולמית של אונסק"ו, 
שביצות המלח שלה מציירות חיי ציפורים שופעים.

הורטובאגי (Hortobágy) הוא הפארק 
הלאומי הראשון והגדול ביותר בהונגריה, אתר 

מורשת עולמית של אונסק”ו ופארק שמיים 
זרועי כוכבים בינלאומי. ספארי, סיורי שייט 
ואתרי צפרות מנגישים את הנוף וחיי הטבע 

הייחודיים למבקרים.

שני שלישים משמורת הביוספרה של הדנובה 
– טיסה נמצאת בתוך הפארק הלאומי 

קיסקונסאג (Kiskunság), ואוכלוסייה גדולה 

של עגורים מאכלסת את הביצות.
ניתן להבחין בעגורים, לוטרות, חסידות שחורות, 
נשרים ועפיפונים חומים בפארק הלאומי קורוס-

מארוס (Kőrös–Maros) במישור הגדול.

הפארק הלאומי אורסג (Őrség) הוא יעד עטור 
פרסים, שם מדגימים חקלאות ידידותית לסביבה 

באמצעות ‚בוסתני אחו, עצי פרי המוקפים 
בעשבי תיבול וצמחים אחרים. בתי האיכרים כאן 

הותאמו לקבלת פנים למטיילים נזקקים.
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 פסטיבלים נהדרים
לאורך כל השנה

אוצרות התרבות שלנו

בין אם המוקד הוא מוסיקה קלאסית או רוק, קולנוע 
או אמנות משובחת, יין או משאיות אוכל, בהונגריה 

יש פסטיבל לכל סוג של תרבות וגסטרונומיה.

פסטיבל קפה בודפשט (CAFe Budapest) ראשי 
התיבות של פסטיבל אומנות עכשווית. הוא הפסטיבל 

המדובר ביותר בחודש אוקטובר. בנוסף, מתקיימים 
שוק האמנות בבודפשט ו פסטיבל המוזיקה העולמית 

של ריטמו (Budapest ritmo) בבודפשט, ארבעה 
שבועות של תרבות ייחודית שחזקה באמנות חזותית, 

מחול ומוזיקה שאינה מיינסטרים. 

הפסטיבלים הרבים של אגם בלטון עושים שימוש 
בשפת האגם במלואה או משתלטים על כפר כמו 

פאלוזנק (Paloznak), בו האירועים הרבים הקשורים 
ליין, לגסטרונומיה ומוסיקה כמו הפסטיבל הבינלאומי 

ג’אזפיקניק (Paloznaki Jazzpiknik) היוקרתי. 
המדרונות הוולקניים של החוף הצפוני הם גם 

 Badacsony) 7 תפאורה מושלמת עבור בדסקוני בור
Bor7), חלון ראווה ליין ולגסטרונומיה במשך 

שבועיים ביולי. האירועים שהוקמו לאחרונה כוללים 
BalatoniKÖR Gasztro Piknik), את 

Szent György- -ו Gasztrohegy Badacsony)
,hegy hajnalig 

 כאשר מרתפי היין הרבים של סנט ג’ורג’ היל נפתחים 
בלילות ירח פיקניק בלטונקור גסטרו, גסטרוהגי, סנט 

גיורגי-הגי הנליג ובדסקוני מלא עד אור הבוקר.
אחד האירועים הנערצים ביותר של הונגריה הוא 

פסטיבל האוויר הפתוח של סגד, בכיכר המרכזית של 
העיר בצל הקתדרלה, שהועלה לראשונה בשנת 1931. 

מעריצי המוזיקה של שופרון סופרים את הימים עד 
פסטיבל וולט (VOLT) ואנשים בפץ‘ הסמוכה מצפים 

לראות את הלהקות הטובות ביותר בהונגריה דייג 
באורפו (Fishing on Orfű). ברוח מסורתית יותר, 

קרנבל פרחי דברצן, ימי סוס הורטובאגי, חג הפסחא 
של הולוקו וחגיגת דם השור מוסיפים צבע משלהם 

ללוח השנה ההונגרי.

פסטיבל סיגט הנערך באוגוסט, 
שנחנך בשנת 1993, נערך אף 
הוא במספר שלבים, אך כולם 

מתקיימים באי )'Sziget'( מצפון 
לבודפשט. מוזיקת רוק, פופ, 

עולם ומוזיקה אלקטרונית 
מושכים את אור הזרקורים 

אך תוכלו למצוא גם קולנוע, 
תיאטרון, קרקס ואפילו יריד. 
בשנת 2019, למשל, היו מעל 

ל-60 אתרי אירועים ונרשם שיא 
של משתתפים.

כבירה, בודפשט מארחת את חלק הארי של ההתרחשויות הבינלאומיות 
הגדולות, אך עדיין מתרחשים דברים רבים ברחבי הונגריה, המהווים סיבה 

טובה להזמין טיול בבלטון, פץ’ או סגד סביב אירוע ספציפי.

רבים הוקמו מזמן. הועלה לראשונה בשנת 1981, פסטיבל האביב של 
בודפשט שבועיים של חגיגת תרבות יוקרתית עם המוזיקה הקלאסית 
האיכותית ביותר של זמננו. מחול, תיאטרון ואומנויות יפות מופיעים 

 ,(Pesti Vigadó) גם כן. המקומות נעים בין המכובדים - פשטי ויגאדו
תיאטרון ארקל (Erkel Színház) - ובין התוססים, כמו מועדון אקוואריום 

.A38 וספינת (Akváruim Klub)

פסטיבלים קולינריים מציגים את כל קשת ההתמחויות ההונגריות, החל ממני 
בשרים שונים, יין, קיורטוש, ייצור של בירה, נקניקים ועד אוכל רחוב. לארוחות 

משובחות, אל תחמיצו את פסטיבל הגורמה בן ארבעת הימים הנערך בחודש מאי. 
פסטיבל היין של ספטמבר הוא אירוע בינלאומי מרכזי, שמוקף על ידי המראות 

ההיסטוריים של טירת בודה.
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)Hollókő( הולוקו

בצפון-מזרח הונגריה, שהוגדר כאזור יין מאז 1737, היקבים של יין הטוקאי 
הם אתר מורשת נוסף, 3,000 מרתפים המשתרעים על פני שטח של 27 

.(Tokaj) וטוקאי (Mád) יישובים, כולל מד

הפארק הלאומי הורטובאגי (Hortobágy) הסמוך מראה כיצד האדם והטבע 
יכולים לקיים יחסי גומלין בהרמוניה, גידול בעלי חיים מותאם לשטחי המרעה 

המלוחים ולביצות. באביב ובסתיו בית גידול זה מושך ציפורים מקננות וציפורים 
נודדות. הורטובאגי ידוע גם בגשר תשעת החורים ופארק חיות הבר.

קרוב יותר לבודפשט, הולוקה אופאלו (Hollókő Ófalu) מתייחס לכפר 
העתיק, לחורבות הטירה מימי הביניים שמעל ולירק שמסביב. מתחם זה של 

ארכיטקטורה עממית כולל 55 בניינים וכנסייה.

אזור אגם פרטו (Fertő) כולל נוף ייחודי של כרמים וחיות בר מגוונות, 
אחידים מבחינה גיאולוגית והיסטורית משני צידי הגבול האוסטרי המחלק 

אותו כעת.

סופיאנה הרומית היא כיום פץ’ בדרום הונגריה, בית קברות נוצרי קדום 
מהמאה הרביעית הוא חלק ממרכז המבקרים Cella Septichora, מוקד 

תיירות פופולרי.

1,200 מערות אגטלק (Aggtelek) החופפות את גבול סלובקיה כוללות 
את מערת ברדלה-דומיקה (Baradla-Domica cave system) באורך 26 

ק"מ ומערת רקוצ'י (Rákóczi) מספר 1, המשמשות לטיפול במחלות בדרכי 
הנשימה.
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 אתרי מורשת של אונסק“ו
בהונגריה

אתרי אונסק“ו

רשימת אתרי מורשת עולמית של אונסק"ו, המציעה 
את טאג' מאהל והגרנד קניון, מחלקת אתרים לאתרים 

בעלי תרבות יוצאת דופן ואלה בעלי ערכי טבע יוצאים 
מן הכלל.

)Hortobágy( הורטובאגי

מתוך השמונה בהונגריה, שבעה הם 
בקטגוריית התרבות. בודפשט נחשבת 

לאחת מהן, עם שלוש אטרקציות 
ספציפיות: פנורמת הדנובה, רובע 

הטירות ושדרת אנדראשי.

הראשון מתייחס לשתי הגדות, לגשרים 
המקשרים ביניהם ולציוני הדרך לאורכם. 

אטרקציות מסוימות מצוטטות בשמן, 
כולל הפרלמנט המפואר הניאו-גותי 

ויצירת המופת בארט-נובו, ארמון גרשם, 
 ,(Pest) המגדיר את קו הרקיע של פשט
והציטאדלה (Citadella), הצוק הגבוה 

בבודה.

כבעלת כוח מאז המאה ה-12 של המאה 
העשרים, מחוז הטירה משדר היסטוריה, 

ארמון המלוכה לשעבר השוכן בו, המאכלס 
כיום את הגלריה הלאומית ההונגרית. 

בסמוך, כנסיית מתיאס ומצודת הדייגים 
נוצרו בקפידה על ידי האדריכל פריג'י שולק 
בסוף המאה ה 19-, ראשון המתכננים מימי 

 (Andrássy út) הביניים. שדרת אנדראשי
מוגדרת בצורה רחבה יותר הכוללת גם 

את בית הכנסת הגדול, עם בית האופרה 
המעוטר ואקדמיה למוסיקה פרנץ ליסט 

המשוחזרת להפליא בין ציוני הדרך.

במערב הונגריה, מנזר פנונהאלמה, 
שנוסד בשנת 996, עדיין מתפקד כמרכז 

להיסטוריה של כנסיות ואמנות, עם גן 
בוטני וגן עשבי תיבול, אכסדרה, מוזיאון 

המנזר, גלריה וקפלה.

)Pannonhalma Abbey( מנזר פנונהאלמה

לפני שבוקרים הסתובבו במערב אמריקה, היו צ'יקוש 
בהונגריה. צפו באורח החיים המופלא שלהם בוידאו הזה:
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 - )Pécs( ‘איזור פץ 
צפו בוידאו

שופרון
(Sopron)

 פרטוד
(Fertőd)נגיצ'נק 

(Nagycenk)

 בוקפורדו
(Bükfürdő)

  פץ
(Pécs)  ווילאני

(Villány)הרקאני 
(Harkány)

 אורפו
(Orfű)

 פנונהלמה
(Pannonhalma)

 גיור
(Győr)

איזור שופרון
(SOPRON REGION)

 גיור ופנונהלמה
(GYŐR AND PANNONHALMA)

אזור פץ
(PÉCS REGION)

 בוק וסרוואר
(BÜK AND SÁRVÁR)

 בלטון
(Balaton)

 סרוואר
(Sárvár)

)Palkonya( פלקוניה

גיור )Győr( ופנונהאלמה 
)Pannonhalma(

Győr-) גם במחוז גיור-מושון-שופרון
Moson-Sopron), בראש הגבעה מנזר 

פנונהלמה הוא ציון דרך בן 1000 שנים 
שבו ייצור יין וגידול לבנדר היו פעילות 

קבועה. בין האוצרות בספריה העצומה 
המונה 360,000 כרכים נמצא המסמך 

העתיק ביותר שנותר בחיים שנכתב 
בטקסט הונגרי, משנת 1055. סיורים 

יומיים וטעימות נסובים סביב אלפי שנים של היסטוריה נזירית, בעוד המסעדה שבאתר מציעה 
תפריט עונתי. נסיעה קלה מבודפשט, פנונהלמה שוכנת מחוץ לגיור, שמרכז הבארוק שלה מנוקד 

בכנסיות ובתי אחוזה מרשימים. 

)Pécs( ‘איזור פץ
שוכנת בפינה הדרום-מערבית של הונגריה ליד הגבול הקרואטי, פץ‘ (Pécs) שופעת תרבות 

והיסטוריה. ממש במרכז העיר, מרכז המבקרים Cella Septichora מציג שרידים המתוארכים 
לסופיאנה הרומית, כולל קברים מהתקופה הנוצרית הקדומה, אתר מורשת של אונסק"ו. 

העותומאנים הותירו אחריהם את מסגד פאשה קאסים, צריח ומרחצאות טורקיים.

במקום אחר בעיר, רובע התרבות ז׳ולנאי (Zsolnay) נוצר סביב המפעל בו יוצרה הקרמיקה 
הידועה. כיום זהו מוזיאון עם תצוגות של סדנאות, לצד תערוכת המדע האינטראקטיבית של 

העבודה, תיאטרון בובות ומקום קונצרטים. ווילאני (Villány) יכולה להתחקות אחר גידול היין 
שלה עד לתקופה הרומית. במאה ה-15 של המאה ועשרים, הסרבים הביאו ענבי קדרקה וידע לגבי 
ייצור של יין אדום. קיץ ארוך וחם עשה את השאר - הדרום הלוהט של הונגריה מתענג בתת אקלים 

ים תיכוני. תמצאו גם מים מרפאים בהרקאני (Harkány) הסמוכה, שעוזרים במשך 200 שנים 
לרפא את הסובלים מבעיות ראומטיות. נופש פעיל נוסף ניתן למצוא ב אגמי אורפו (Orfű), בנוף 

(Mecsek) פנורמי שאין שני לו, וטיולים נהדרים בגבעות מצ׳ק

)Pannonhalma Archabbey( מנזר פנונהאלמה
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 סיבות נהדרות לבקר 
במערב הונגריה

לגלות את אוצרות הונגריה

חיות בר ייחודיות סביב הפארק הלאומי פרטו-הנשאג 
)Fertő-Hangság(, ציון הדרך ההיסטורי הראשי של 

פאנונהאלמה )Pannonhalma( והארמון האלגנטי של 
נג׳יצנק )Nagycenk( מאפיינים את מערב הונגריה, 

שהיתה בעבר ביתם של מנהיגים הונגרים מפורסמים 
ומלחינים גדולים.

)SOPRON( איזור שופרון
השער המערבי ליד הגבול האוסטרי, שופרון (Sopron) עיר מימי הביניים, ידועה בשל מגדל 

האש המפורסם שלה, המסמל את תחייתה של העיר בפאר בסגנון הבארוק לאחר שהעיר עלתה 
בלהבות ונחרבה בשנת 1676. תוכלו להתחקות אחר הפורום הרומי שלה ולבקר למוזיאונים 

כמו בית סטורנו, המכיל כלי נשק מימי הביניים והפסנתר של פרנץ ליסט. יין   קקפרנקוס 
(Kékfrankos) , גסטרונומיה איכותית ומים תרמיים משדרגים כל חופשה בעיר זו.

 ,(Fertőd) המעוטר בפרטוד (Eszterházi-kastély) בקרבת מקום נמצאים ארמון אסטרהאזי
ארמון סצ’ייני )Széchenyi-kastély( ב נאגיצ’נק (Nagycenk) ואתר ההנצחה של הפורום 

Pan-European Picnic, זירת אירועים דרמטיים שהובילו לנפילת חומת ברלין בשנת 1989. הנוף 
של פרטו (Fertő), המוגדר באתר מורשת של אונסק”ו, מושך רוכבי אופניים ומטיילים, וחוקרי 

עופות לשמורת הציפורים בפארק הלאומי פרטו-האנשאג. אגם פרטו (Lake Fertő) מקדם 
בברכה ימאים דייגים וחובבי ספורט מים.

)Sárvár( ושארוואר )Bük( בוק
)Bükfürdő( פנקו את עצמכם באחת מחוויות הרחצה המובחרות באזור. בוקפורדו 

ו- ושארוואר )Sárvár( מציעים אלפי מטרים רבועים של מים רפואיים בעיקר, שנכנסים לגוף 
ושוטפים את כל צרות היומיום. בריכות ההרפתקאות הפנימיות והחיצוניות, מגלשות וסאונות 

של מתחמי הספא מספקות גם הנאה אינסופית וכל הזדמנות להירגע לזוגות, משפחות וקבוצות 
חברים בכל הגילאים.

)Sárvár Thermal Spa( הספא התרמי שרוואר

)Esterhazy castle( טירת אסטרהזי ,)Fertőd( פרטוד



מערב

 - )Sopron( איזור שופרון 
צפו בוידאו
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 אגם טיסה
(Lake Tisza)

 דברצן
(Debrecen)

 מיסקולקטפולקה
(Miskolctapolca)

 דיושגיור
(Diósgyőr)

 לילפורד
(Lilafüred)

 אופוסטסאר
(Ópusztaszer)

 מאקו
(Makó)

 סגד
(Szeged)

 אגר
(Eger)

 גיולה
(Gyula)

 אגטלק
(Aggtelek)

 דברצן וסביבותיה
(DEBRECEN AND SURROUNDINGS)

 איזור אגר
(EGER REGION)

 איזור גיולה
(GYULA REGION)

 איזור סגד
(SZEGED REGION)

 טוקאי וניהרגיהזה
(TOKAJ AND NYÍREGYHÁZA)

 טוקאי
(Tokaj)

 ניהרגיהזה
(Nyíregyháza)

 סרוספאטאק
(Sárospatak)

 הדג'וסובוסלו
(Hajdúszoboszló)

 הורטובאגי
(Hortobágy)

)Nyíregháza( וניירגיהאזה )Tokaj( טוקאי
אזור טוקאי (Tokaj) המפורסם בזכות היין 
המתוק הטבעי שלו הוא אתר מורשת נוסף 

של אונסק"ו. אטרקציות נוספות כוללות 
את פארק ההרפתקאות זמפלן, גן החיות 

ניירגיהזה ומערות הנטיפים של אגטלק 
(Aggtelek) המבקרים יכולים לחקור את 
הטירות של בולדוגקו (Boldogkő), פוזר 

 ,(Sárospatak) ושארושפאטאק (Füzer)
שנבנו בראשית המאה ה-17 של המאה 

העשרים, וללכת בדרך הארוכה ביותר של 
 Csodarabbik ,עלייה לרגל יהודית בהונגריה

 .(Mád) המתחילה ומסתיימת במאד ,útja
מסלול הכנסיות מימי הביניים נוצר בשנת 

2009 כדי להקיף את ציוני הדרך הכנסייתיים 
Felső-) המשמעותיים סביב טיסה העליונה

 Füzér) ליד טירת פוזר (Tisza-Vidék
Castle), החרסינה המורכבת המיוצרת 

בהולוהאזה (Hollóháza) משמרת מסורת 
אומנותית שתחילתה במפעל הזכוכית 

שהוקם כאן בשנת 1777.

)Gyula( איזור גיולה
 (Gyula) בדרום מערב הונגריה, גיולה

מאופיינת בספא נרחב בשטח טירת אלמשי 
(Almásy kastély) בת 600 השנים, בה 

משוחזרים קרבות יולי של מבצר גיולה. לאורך 
כל השנה, תערוכה אינטראקטיבית חושפת 
את חיי היומיום של האצולה. בקרבת מקום 

נמצאת בייקשצ׳אבה (Békescsaba), הקורצת 
למטייל עם תערובת אקלקטית של אטרקציות, 

כולל הכנסייה הלותרנית הגדולה ביותר 
באירופה, מוזיאון ובית הנצחה המוקדש לצייר 

הרומנטי ההונגרי הגדול, מיהאיי מונקאצ׳י 
(Mihály Munkácsy), ובכל אוקטובר, 

 Csaba Sausage) פסטיבל נקניקיית צ׳אבה
Festival) הנמשך שלושה ימים.

)Szeged( איזור סגד
העיר השמשית סגד (Szeged) על הטיסה 

(Tisza) מציעה ארכיטקטורה בסגנון ארט-נובו 
 Szegedi) וגלריות תוססות, כנסיית ווטיב

Dóm) המתנשאת לגובה והכיכר המרכזית 
בה מתקיים פסטיבל הקיץ השנתי שלה. 

בסמוך לעיר תמצאו פארק מים פופולרי, ספא 
מקו (Makó) שתוכנן על ידי אימרה מקובץ 

המפורסם ופארק המורשת אופוסטאסר 
(Ópusztaszer), בו ניתן לצפות בכוכבים 

ולהתרשם מתערוכה על הגעתם ההיסטורית 
של השבטים ההונגרים. מתחם הספא עטור 

הפרסים במורהאלום כולל  14 בריכות 
מקורות, שבע חיצוניות, שמונה סאונות 

וארבעה סוגי מים תרמיים.
)Szeged( מרכז העיר סגד
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 סיבות נהדרות לבקר 
במזרח הונגריה

לגלות את אוצרות הונגריה

מזרח הונגריה הוא ביתם של היין המתוק המפורסם בעולם טוקאי אסו 
)Tokaji Ászú(, המורשת העותומאנית של אגר )Eger( והיין האדום אגרי 
ביקאבר ״יין השוורים״ )Egri Bikavér(, המישורים, האגמים וחיות הבר 

הייחודיות של הפארק הלאומי הורטובאגי )Hortobágy(, ומתחם הספא 
.)Hajdúszoboszló( הגדול ביותר באירופה בהיידוסובוסלו

דברצן וסביבותיה - צפו בוידאו:

 איזור אגר)Eger( - צפו 
בוידאו כאן: )Hortobágy( הורטובאגי)Eger( אגר

דברצן )Debrecen( וסביבותיה
זהו המקום בו תגלו את העיר התוססת 

השנייה בגודלה בהונגריה, דברצן. תוך טיול 
קצר ונעים ברחבי המדרחוב המרכזי, תוכלו 

להתפעל מתמונה בת שלושה חלקים של 
הצייר ההונגרי המפורסם מיהאי מונקאצי 

 Déri) במוזיאון דרי (Mihály Munkácsy)
Museum), ליהנות מהנוף הנשקף מעל 
הכנסייה הגדולה הרפורמית ולהתרשם 

מאמנות מאתגרת במרכז מודם העכשווי. 
ניתן למצוא ברים ומסעדות לאורך הרחובות 

 ,(Piac utca, Hal köz) פיאצ׳ והאל קוז
בעוד שבילוי ימי ממתין בפארק נאגייארדו 

(Nagyerdő park), עם גן החיות שלו 
ואטרקציות בולטות אחרות למשפחות.

סמוך לדברצן (Debrecen) נמצא 
מתחם הספא הרחב של היידוסובוסלו 

(Hajdúszoboszló), הגדול באירופה, עם 
בריכות, סאונות ומגלשות בממלכת המים. גם 

 (Hortobágy) הפארק הלאומי הורטובאגי
סמוך לדברצן והינו אתר מורשת של אונסק"ו, 

המאופיין על ידי מומחים לסוסים, בקר הונגרי 
אפור ייחודי וציפורים נדירות. בשמורת אגם 
טיסה (Tisza-tó), סיורים בסירה מאפשרים 

למבקרים לצפות בכ -  30 מינים, כולל אנפות 
וקורמורנים. מרכז אקו סנטר המקומי הוא 
האקווריום הגדול ביותר של מים מתוקים 

באירופה, בעוד שסביב אגם טיסה סובב שביל 
אופניים בן 70 קילומטר ומספר רב של חופי 

רחצה.

)Eger( איזור אגר
אגר היא עיר מצויינת להפסקה, הטירה 
שלה משקיפה על מרכז הבארוק. שרידי 

הכיבוש העותומאני כוללים צריח ומרחצאות 
טורקיים, בעוד שכלי נשק מימי הביניים בטירה 

קשורים לקרבות הרואיים. הקתדרלה וארמון 
הארכיבישוף הוחזרו לשקף את הכנסייה 

הנוצרית באופן ראוי לציון.
היין האדום הנודע אגרי ביקאבר, המקושר 

לאגדה ההיסטורית, מושך מבקרים למרתפי 
העיר כולל עמק האישה היפה.

מעבר לאגר משתרעת ארץ ההליכה של אזורי 
מאטרה ובוק (Mátra, Bükk), עם הליכה 
נורדית וסקי קרוס קאנטרי, רכבת צרה על 

מסילה ופארקי הרפתקאות. אטרקציות 
טבעיות כוללות את מפל עמק אילונה 

(Ilona Valley waterfall), נקודת תצפית 
גאיאטטו (Galyatető), הנקודה הגבוהה 

 (Kékestő) ביותר בהונגריה בקקשטטו
 hive stones) ואבני הכוורת של בוקאיה
of Bükkalja). ספא מרגיע ממתין לכם 
בנירגיהאזה (Nyíregháza), מזוקובש 

.(Demjén) ודמיין (Mezőkövesd)
מעבר לבוק ניתן למצוא את שוק השושן 

הצחור (Lillafüred) היפה ליד מישקולץ 
(Miskolc), בה ניתן למצוא גם רכבת צרה 

Hámori-) על מסילה וחתירה באגם אמורי
tó). טירת דיושגיור (Diósgyőr) מארחת 

קונצרטים ומופעים צבאיים, בעוד שחיינים 
ייהנו ממרחצאות במערות הייחודיות של 

.Miskolctapolca



מזרח
טוקאי )Tokaj( וניירגהזה 

)Nyíregyháza( - צפו 
בוידאו
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בשנים האחרונות בלטון עובר 
מהפך מיעד לעונה אחת בלבד ליעד 
לכל השנה, עם תשתית שמשתפרת 
ואטרקציות חדשות רבות. תיירות 

מרפא היא מוקד משיכה משמעותי 
בזכות שפע של מים מרפאים. 

הרוחצים מרגיעים את גופם באגם 
התרמי השני בגודלו בעיירת הספא 
הנודעת הוויז )Hévíz(, קרוב לבלטון.

)Festetics castle, Keszthely( ארמון פסטיקה, קסטהיי

גם התיירות הפעילה פורחת, בזכות אינסוף שבילים ירוקים להליכה, גבעות לטיפוס, פארקי 
הרפתקאות לסיור, סירות להפלגה, מגדלי תצפית למרחקים ושביל אופניים באורך 204 

קילומטר המקיף את האגם כולו. אפשרויות ייחודיות כוללות חתירה סביב אגם המערות של 
טפולצה, חלק בלתי נפרד מהפארק הלאומי של גבעת בלטון. מרופד בשבילי טבע ומנוקד 

בהרים בודדים. 

תיירות גסטרונומית מפעילה תעשייה 
בכל ימות השנה, שמודגשת על ידי שישה 

מחוזות היין של אגם בלטון: באדאצ׳וני 
(Badacsony), באלטונבוגלאר 

(Balatonboglár), באלטונפורד-
 ,(Balatonfüred Csopak) צ'ופאק

Nagy-) הרמות של בלטון, נאגי-שומלו
Somló) וזלה (Zala). לצד זה, יצרני 

יין מומחים יצרו מרכז ייחודי סביב אגן 
קאלי (Kali medence) הסמוך. גבינות 

תוצרת בית, דבש וריבה, שלא לדבר 
על לבנדר בכל צורה שאפשר להעלות 

בדמיון, ניתן למצוא בכל יום ראשון 
 Liliomkert) בשוק השושן בקפטלנטוטי

(market at Káptalantóti

)Tapolca( מערת האגם, טאפולצה



אגם בלטון, במרכז אירופה 
האגם הגדול ביותר

 )Balaton( לגלות את אוצרות הונגריה: אגם בלטון

אגם בלטון עמוס מאוד בקיץ כאשר 
משפחות מבלות את חופשתן לאורך קו 

החוף בן 236 הקילומטרים. מטעימת 
יין בזריחה במורדות הגעשיים של החוף 

הצפוני ועד לרחצה לאור הירח בפסטיבל 
מוזיקה תוסס בחוף הדרומי, האגם 

מציע תענוגות בשפע.

היעדים הפופולריים ביותר הם שיופוק 
(Siófok) התוססת, באלטונפורד 

(Balatonfüred) המוכוונת לספא, 
טיהאני (Tihany) ההיסטורית, 

באדאצ׳וני (Badacsony) הזרועה 

לאגם בלטון לא חסרות אטרקציות תרבותיות, עם מראות מרשימים 
 )Tihany Abbey( מנזר טיהאני ,)Keszthely( כמו ארמון הפסטיקה

וטירות בשומג )Sümegi castle(, ווספרם )Veszprém( וסיגליגט 
)Szigliget(. פסטיבלים המתמקדים במגוון שלם של מוזיקה, החל 
ממוזיקה קלאסית ועד עכשווית חדשנית, מפסטיבל המוזיקה של 

ווספרם במרכז ההיסטורי של העיר ועד פסטיבל המוסיקה של 
.)Zamárdi( בזמארדי )Balaton Sound( הבלטון

גווני הכחול, הירוק והטורקיז המעורבבים זה בזה, מנוקדים 
במפרשים לבנים למרחוק, בלטון היא יעד החופשה המוביל 

בהונגריה, אוצר טבע בכל עונה. האגם הגדול ביותר במרכז אירופה 
מחכה למבקרים בכל ימות השנה עם אטרקציות טבעיות ותרבותיות 

ייחודיות, גסטרונומיה נהדרת, הפסקות ספא ופעילויות בחיק 
הטבע.

)Tihany Abbey( מנזר טיהאני

 .(Hévíz) כרמים ועיירת המרפא הוויז
ספורט ימי כולל גלישת רוח, חתירה 
בעמידה (SUP), רכיבה על אופניים 

במים, שייט וקיאקים, בעוד שהחופים 
הרבים מספקים התחדשות מרגיעה. 

רדוד יותר בחוף הדרומי, אגם בלטון הוא 
יעד מושלם למשחק עבור משפחות, 
מקום רגיעה לשחיינים, מקום אימון 

לאנשי ספורט ומקום רחצה לנופשים. 
הצופים עשויים ליהנות ממרוץ הפלגה 

השנתי של הסרט הכחול, מסורת 
החלה משנת 1934,המתחיל ומסתיים 

.(Balatonfüred) בבלטונפורד



בלטון

אגם בלטון - צפו בוידאו כאן: 
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כמו שמפניה צרפתית וגבינת גורגונזולה, גם פאלינקה ההונגרית 
מעמד של סימון מוגן של מקור )PDO(. המשמעות היא שהוא חייב 

להיות מותסס אך ורק מפירות שגדלו בהונגריה, ולא מתרכיזים, 
וחייב להיות מזוקק ומבוקבק בהונגריה. שימוש בעיסת פירות 

ובפירות יבשים מותר גם בתהליך היישון.

ברים המתמחים בכך. ניתן לטעום מגוון 
שלם של ברנדי פירות במוזיאון פאלינקה 

ברחוב קיראלי (Király utca), בו גם מוצגת 
ההיסטוריה של המשקה.

כמו גם לפי סוגי פירות, ניתן לסמן את 
הפאלינקה על פי שיטות ייצור מדויקות יותר - 
פאלינקה אגיאש (Ágyas pálinka) התיישנה 
יחד עם הפרי במשך שלושה חודשים לפחות, 

 (Törkölypálinka) פאלינקה טורקולי
העשויה מענבי מארצ׳.

PÁLINKA הטעמים והמסורות של
אוצרות נוזלים: פאלינקה

פאלינקה, אוניקום )unicum( וסודה - צפו בסרטון כאן 

יחד עם תקנות מקיפות, ישנם בהונגריה 
שמונה יישובים המתמחים בפאלינקה 

ספציפית, והעניקו לעצמם תו איכות משלהם: 
 Szatmári) שזיף פאלינקה מסאטמר
szilva palinka), משמש מקצ'קמט 

(Kecskeméti Sárgabarack), תפוח 
מסאבולץ (Szabolcsi álma) , שזיף מבקש 

 Gonci) משמש מגונץ ,(Békes Szilva)
sárgabarck), דובדבן חמוץ מאויפהרטו 
(Újfehértói cseresznye), אגס מגוצ'י 

(Göcseji körte) וענבי מארצ׳ מפנונהאלמה 
(Pannonhalmai szőllő). במנזר ההיסטורי 
שם מייצרים נזירים יין ומשקאות חריפים כבר 

1000 שנה.

מגוון הפירות המשמשים והמקומות בהם 
הוא מזוקק, הפרושים ברחבי הונגריה מגוצ'י 
 (Szatmár) במערב ועד סאטמר (Göcseji)

במזרח, מעידים על המסורות המגוונות 
וההיסטוריות של רוח נערצת זו.

תחת שלטון ההבסבורגים ובשלטון שלאחר 
המלחמה, הזיקוק היה ממשלתי. לאחר 1989 
התפתחה תעשייה פרטית, האיכות השתפרה 
וה פאלינקה הפכה לאופנתית, עם קמפיינים 

שיווקיים יצירתיים ומתיוגים. בבודפשט צצו 

פאלינקה צריכה להיות מוגשת בטמפרטורת החדר, בכוס עם בסיס 
רחב, עגול בתחתית ונעשה צר בשוליים, על מנת לאפשר לארומה 

לנשום. היא נלגמת ונטעמת, בהחלט לא נחבטת - ועם הרמת כוסות 
משותפת ונקישת כוס בכוס.

טכניקות הייצור, על אף שהן 
מודרניות, נותרו במהותן 

מסורתיות. ראשית, הפירות 
נאספים, מנותקים מהגבעולים, 

מרוסקים ומותססים במשך 
כשבועיים לערך. לאחר מכן הוא 

מזוקק, פעמיים במקרה של 
מיכל זיקוק, ומיושן בחביות עץ 

או מתכת.
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"ותן לגשם להבשיל את ענבי טוקאי בקרוב" 
* – מצהיר ההמנון שלנו. אין שום פלא שהאזכורים 

הלאומיים ההונגריים מזכירים זאת, מכיוון שטוקאי 
אסו הוא היין המלכותי המוערך ביותר בעולם. בוא 

ובקר אותנו, אנו נשתף אותך בסוד שלנו!

* ציטוט: ההמנון הלאומי ההונגרי, 
תורגם על ידי וויליאם נ. לאוו, 1881

 מהות
הארץ והשמש

)Tokaji Aszú( אוצרות נוזלים: טוקאי אסו

צפו בוידאו 
ותבינו מדוע

 היין שלנו  
מיוחד כל כך

טוקאי אסו )Tokaji Aszú( מגיע מאיזור טוקאי )Tokaj( בצפון 
הונגריה.  זהו יין מתוק מטבעו, אשר בשל טעמו המורכב מאוד 

והאיזון הטוב הוא מוגש במסעדות היוקרתיות בעולם.

(Tokaji Aszú) הוא אחד היינות הייחודיים 
בעולם, כמעט פלא של הטבע. העיירה טוקאי 

(Tokaj), המעניקה את שמה לאזור היין סביבה, 
שוכנת 230 ק”מ מזרחית לבודפשט. האדמה 

כאן מורכבת מתערובת של אבקה וולקנית 
וסלע. הסתיו הארוך והיבש יותר והנהרות 

והיערות המכוסים בערפילים מידי בוקר; הם 
מה שהופך את האסו (Aszú) )השם ההונגרי 
לפירות יער של ענבי בוטריה, המותקפים על 

ידי ריקבון אצילי( מיוחד כל כך. גרגרי היער 
האצילים נקטפים אחד אחד, מתבשלים במיץ 

התסיסה של ענבי פורמינט, סרגמוקוטלי או 
 הרקלוולו ,

(Furmint, Sárgamuskotály) ,או 
(Hárslevelű) על מנת להשיג תוכן עשיר 

במיוחד. זה שיכלל את תסיסת היין, המתיישן 
בחביות עץ אלון הונגריות במשך כמה שנים. 
התוצאה היא יין מתוק מורכב עם טעם ללא 

.(Tokaji Aszú) תחרות: טוקאי אסו

אזור היין טוקאי מורכב מ 27- כפרים ייעודיים 
וכ- 6,000 דונמים של כרמים. זה היה אזור 

היין הראשון בעולם שתוחם על ידי צו מלכותי, 
בשנת 1737. טוקאי (Tokaj) הוכרז כאתר 

מורשת עולמית בשנת 2002 בשם „אזור היין 
טוקאי נוף היסטורי תרבותי”.
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אנחנו מייצרים יין בהונגריה כבר מעל לאלף 
שנים. יש לנו זנים מיוחדים כמו פורמינט 

(Furmint) ו- ג’ופארק (Juhfark). יש לנו 
 (Tokaj) אזורים וולקניים ייחודיים כמו טוקאי

ושומלו (Somló). יש לנו יינות מצוינים עם עבר 
מכובד, כמו טוקאי אסו (Tokaji Aszú) ו אגרי 

ביקבאר (Egri Bikavér) המהולל )‚דם השור’(.  יינות הונגריים - באופן אישי
אוצרות נוזלים: יינות

לכל מדינה יש את האיכויות והמסורות שלה, הערכים שאנו מכנים 
תרבות אנושית. היין הוא חלק בלתי נפרד מתרבות זו והעניק הנאה 

ועבודה לדורות מצליחים במשך אלפי שנים.

ליצרני היין ההונגרים יש את הידע המקצועי בהשפעה שיש לאדמה, 
לשמש ולגפנים בייצור יין הונגרי. לאורך הדורות הם מכוונים והופכים 

את מתנות הטבע למיזמים חדשים, שנה אחר שנה, דור אחר דור. לכן, 
מבורכים במגע האישי הזה, היינות שלנו הם כמו הייננים שלנו, כל 

אחד הוא ייחודי ושונה. עושרם הבלתי נדלה טמון דווקא במגוון זה, 
שאלמלא ריבוי הזנים, העולם היה ללא ספק עני יותר. 

יינות

כאן, בקו הרוחב הצפוני הזה של אגן 
הקרפטים, בין 45 ל -49 מעלות, אנו עדיין 
נותנים ערך רב להחלטה בכל שנה בדיוק 

מתי וכמה לגזום, אילו זנים למזג זה עם 
זה, מה לשתול והיכן. עבודה זו אינה יכולה 
להתבצע על ידי הגפן, השמש או האדמה, 

אף אחד מהיסודות הללו אינו מסוגל להבין 
את הדברים הללו. מסיבה זו בהונגריה אנו 

מאמינים כי ליין שלנו יש מגע אנושי, ערך אישי 
ייחודי שמבטיח גם שיפור מתמיד.
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פיקנטי, בשרי, לבבי, צבעוני וטעים - המטבח 
ההונגרי אלוהי! ממנות ראשונות ומרקים 

מיוחדים ועד מנות עיקריות מלוחות, קינוחים 
מושחתים ואוכל רחוב, הנה כמה דוגמאות 
מהמטעמים ההונגריים המועדפים שאתה 

צריך לטעום.

מנות ראשונות כוללות את כבד האווז הראוי 
לציון - אחרי צרפת, הונגריה היא היצרנית 

השנייה בגודלה. מסעדות רבות מציגות אותו 
בתפריט, בעוד שפחיות של פטה כבד אווז 

מהוות מזכרת מושלמת. מבין המרקים הרבים, 
הבולטים הם גולאש עם קוביות בקר וירקות, 
ומרק דגים, שההתמחות בו היא בעיקר בסגד 

(Szeged) ובבאיה (Baja). בעוד שבבאיה 
(Baja) המרק נעשה אך ורק עם קרפיון והכנתו 
 (Szeged) פשוטה בהרבה, מרק הדגים של סגד

מכיל מספר דגים ועובר סינון.

המטבח ההונגרי אינו סובב רק סביב גולאש ופפריקה! בואו 
תהיו האורחים שלנו ותחוו את הגסטרונומיה המעודנת של 
ארצנו! הונגריה היא ארץ של מתכונים יצירתיים, מרכיבים 

איכותיים ושירות ידידותי, המאפשרים שילוב מרענן של מנות
אותנטיות ומודרניות.

)Dobos( עוגת דובוש)Lángos( לנגוש

המנות הקלאסיות מהמטבח ההונגרי
אוצרות קולינריים

 מתבלים את הונגריה 
במשך 200 שנים-צפו 

בוידאו

 )Lángos( באשר לאוכל רחוב לנגוש
מלוח הוא בצק מטוגן בשמן עמוק 
ועליו שמנת חמוצה, שום וגבינה, 

קיורטוש )Kürtőskalács( מתוק היא 
עוגה דמוית ארובה מגולגלת בסוכר, 
וניל, קוקוס, שוקולד או אגוזי מלך, 

ושטרודל הונגרי, rétes המגיע 
במילוי דובדבנים, זני תפוחים או פרג

העוגות המפורסמות ביותר הן דובוש ואסטרהאזי הקלאסיות, 
 )Zserbó( בעוד שהונגריה המציאה גם את פרוסת האגוז-משמש

.)Rákóczi túrós( ומשמש-קוטג

למנות עיקריות, הונגריה גאה בתבשילים 
שלה, עשויים בשר בקר בבישול איטי, או 

עוף מתובל בפפריקה, אחת ממנות הדגל 
היא הפפריקאש. כרוב ממולא ולחמניות 

כרוב ממולאות בבשר טחון אופייניות יותר 
לחודשים הקרים יותר, בעוד שלצ’ו, רטטוי 

הונגרי, פופולרי בסוף הקיץ. 
הפסטה האהובה על הונגריה היא טורוס 

צ’וסזה (túrós csusza), עם גבינת קוטג׳ 
ובייקון. תפוחי אדמה בשכבות רקוט קרומפלי 

(rakott krumpli) , מגיעים עם ביצים 
ונקניקיות, בעוד שפפריקאש קרומפלי 

(paprikás krumpli) הם תבשיל תפוחי 
אדמה עם נקניק. דבר שמשותף למנות רבות 

היא העובדה שההונגרים אוהבים להוסיף 
כמעט לכל מאכל נגיעה של שמנת חמוצה.

בצד המתוק יותר, הונגריה מצטיינת 
 Gundel) בקינוחים. לביבות גונדל

palacinta) דשנות ממולאות בתערובת 
אגוזים/רום עם רוטב שוקולד מריר, עוגת 

ספוג שומלוי (Somloyi galuska) בטעם 
וניל עם רוטב שוקולד, רום וצימוקים, בעוד ש 
שטורוגומבוק (túrógombóc) הן כופתאות 
גבינת קוטג’ מתוקות עם רוטב שמנת חמוצה 

מתוקה.
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Miskolctapolca ,מרחצאות המערה

)Eger( אגר

ליד הגבול הסרבי, הספא אנה בן המאה בסגד 
(Szeged) מציע רחצה לילית בינות אדריכלות 

ניאו-רנסאנסית.

המרחצאות ההונגריים יכולים גם לרפא. 
הסובלים ממחלות נשימה יכולים להירגע ב 
מערת טפולצה )Tapolca(, בחוף הצפוני של 

אגם בלטון. עם לחות גבוהה של 14-16 מעלות, 
יונים מתחדשים ואבק מינימלי, טפולצה מהווה 
מזה זמן רב מקום מפלט בריא. במהלך מלחמת 

העולם השנייה שימשה המערה כמפלט על 
ידי בית החולים שמעליה. המטופלים ראו את 
תנאיהם משתפרים, תועלת ממנה נהנים גם 

היום אורחי המלון הסמוך, בו מעודדים לשלב 
פנאי פעיל.

במזרח הונגריה הדוסובוסלו 
,(Hajdúszoboszló) הוא אחד ממרכזי 
הספא הגדולים באירופה. כמו כן ראויים 

לציון הם המרחצאות ב פארק בדברצן, 
מרחצאות המערות של מיסקולקטפולקה 

(Miskolctapolca) 
 alfresco) ו-אלפרסקו סוסטוגיוגיפורד 

Sóstógyógyfürdő) ליד ניהרגיהזה 
 Egerszalók גבעת המלח של .(Nyíregyháza)

מציינת אזכור מיוחד, תל גדול, שנוצר באופן 
טבעי, סביבו נבנה אתר נופש יוקרתי. המים כאן 

בריאים במיוחד. בצפון מערב הונגריה, המים 
הרפואיים של מעיין שארוואר (Sárvár) נובעים 

משני מקורות בעומק כדור הארץ ומספקים 
מתחם ספא נרחב.

דרומה משם, מרחצאות הטירה הייחודיים 
בגיולה (Gyula) ממוקמים סביב מבצר מימי 

הביניים, והספא הוסב לאזור בילוי בשנת 1970, 
450 שנה לאחר שהטורקים טבלו כאן. הספא 

התרמי העצום בהרקאני (Harkány), שחלקו 
הגדול נמצא תחת כיפת השמיים, יכול לסייע 

בבעיות פוריות ופרקים.
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תרבות
הכיבוש העותומאני בהונגריה לא הוגבל לבודפשט - תרבות הרחצה 

התפשטה ברחבי הונגריה.

ארץ תרבות הספא
אוצרות נוזלים: מים

הוויז )Hévíz( - צפו בוידאו כאן: 

הספא
)Hévíz( הוויזHagymatikum ,מאקו

הספא המפורסם ביותר ליד אגם בלטון 
הוא הוויז )Hévíz(, האגם התרמי הגדול 
ביותר בעולם שפועל ביולוגית, ומושך 
אליו תיירות מרפא באורך כל השנה. 

 (Makó) למטה ליד הגבול עם רומניה, במקו
תוכלו לרחוץ בבניין דמוי כנסייה שתוכנן על ידי 
אימרה מאקובץ (Imre Makovecz) המהולל. 
ספא ההאגימאטיקום (Hagymatikum) שלו 

מרמז על העבר העממי והאלילי של הונגריה, 
 ,(Makó) כמו גם הבצל העיקרי של מקו

ההאגימה (Hagyma). תוכלו לחקור מערת 
סערה טרופית, לשחק שחמט בחוץ בחורף 
.(Maros) ולהירגע בבוץ רפואי מנהר מורש

דוגמה מרהיבה למורשת החמאם של 
הונגריה היא (Eger) אגר , 140 ק“מ 
מערבית לבודפשט כאן המתרחצים 

טובלים תחת כיפה מוזהבת שנבנתה לפני 
400 שנה ושופצה לאורך זמן. הבריכה 

המתומנת המסורתית ו 200,000 חתיכות 
פסיפס מוזהבות משקפות אווירה 

אותנטית, המועצמת על ידי עיסויי קצף 
ותה תפוחים.
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ארץ המים התרמיים
אוצרות נוזלים: מים

ההיסטוריה של תרבות הספא בהונגריה החלה לפני 2000 שנים, בתקופה הרומית. 
הטורקים העשירו אותה בסוף המאות ה-15 וה-16 של המאה העשרים באמצעות תשתית 

 מקצועית, חלק מהאתרים פועלים גם כיום. סביבה נבנו מרחצאות יפים בעיקר במאה
 ה - 19 ושופצו בשנים האחרונות, תוך שמירה על המסורת שלהן.

"התפלל לנפש בריאה וגוף בריא", המליץ משורר רומי 
צעיר. הכוחות הרפואיים של המים הללו היו ידועים 

היטב עוד בתקופות הרומיות בימינו, הונגריה היא מרכז 
לתיירות מרפא, בריאות וספא. המדינה עשירה במיוחד 
במים תרמיים. יש בה כמעט 1,500 מעיינות חמים ומעל 

270 סוגים שונים של מים מינרליים ורפואיים. בכ-
80% משטחה יש מים תרמיים מסוג כלשהו מתחת לפני 

הקרקע.

חלקם מהווים פלאים 
אדריכליים בפני עצמם, 

חלקם עוקבים אחר 
המתווה העותומאני 

המקורי של בריכה 
מתומנת מתחת 

לכיפה קלאסית, דרכה 
משחקות קרני אור טבעי על המים שבתוכה. בבודפשט, בה תיירות הספא הייתה אטרקציה 
משמעותית מאז המאה ה-18 של המאה העשרים, סגנונות עיצוב כמו ארט נובו ייצרו ציוני 

דרך מפוארים.

ברוב אתרי הספא הגדולים יש אלמנט חיצוני, המאפשר להם להכפיל את גודלם בימי הקיץ 
כלידו, דבר המשרה על המתחם אווירה חגיגית. 

בנימה רפואית יותר, אתרי ספא רבים מספקים תוכניות טיפול במצבים ספציפיים. כאן 
תטופלו בידיים מקצועיות, דבר שהפך את הונגריה בעולם ליעד נבחר של תיירות מרפא 

ובריאות. ניתן לטפל ביעילות בבעיות בריאות רבות במים הרפואיים התקניים של הונגריה.
)Gellért( המרחצאות התרמיים של גלרט

)Rudas( המרחצאות התרמיים של רודאש

אסור למבקרים להחמיץ את חוויית הספא 
ההיסטורי. לא רק שהם מהווים מקום לבילוי, הרפיה 
והתחדשות, אלא שרובם נמצאים בבניינים מפוארים 

בני יותר ממאה שנה.



הונגריה, ארץ המים -  
צפו בוידאו כאן

)Hajdúszoboszló( מרחצאות תרמיים, האידוסובוסלו

מים
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)Gödöllő( גודולו

אסטרגום (Esztergom) היא מקום מושבה של הקתוליות 
ההונגרית. הבזיליקה שלה היא הגדולה בהונגריה ומחזיקה 
במגוון עשיר של אוצרות כנסייתיים. אוסף האמנות הקבוע 

במוזיאון הנוצרי כאן הוא הטוב ביותר מחוץ לבודפשט. קשת 
הניצחון היחידה של הונגריה ניצבת בוואצ׳ (Vác) ואילו מערכת 

המצודות הגדולה ביותר באירופה עוברת סביב קומארום 
(Komárom)

יערות ותנאי שטח מגוונים ממתינים למטיילים ולרוכבי 
אופניים, יחד עם נוף פנורמי של גבעות וישגראד, פיליש 

ובורז׳וני (Visegrád, Pilis, Börzsöny). מטיילים עושים דרכם 
לנקודות ציון כמו ערוץ ראם (Rám Gorge), אבני ואדאלו 

(Vadálló kövek) ודובוגוקו (Dobogókő) הגבוהה, ‘צ'אקרת 
הלב של העולם'. רוכבי האופניים יכולים לרכב במסלול 

השלם על הגדה השמאלית של הדנובה, כולל שביל האופניים 
 Nagymaros,) של המלכה ביאטריס בין נאג׳ימארוש וזבגני

.(Zebegény

היקבים הנודעים של אתייק (Etyek) מארחים 
פיקניקים עונתיים, בהם המבקרים יכולים 

לערוך סיורים רגליים ולטעום את המטעמים 
המקומיים. אתייק מאופיינת גם בפארק הסרטים 

קורדה )Korda( והיא מוקפת בשמורות טבע.

תיירים רבים נוהרים לגודולו (Gödöllő) כדי 
לראות את ארמון המלוכה המפואר, שהינו 

מתנת הכתרה לקיסרית ההבסבורגית הנערצת 
אליזבת מבוואריה, המכונה סיסי על ידי 

ההונגרים, ולקיסר פרנץ ג'וזף. סיסי נהגה לבלות 
כאן כמקום מפלט שגרם לה אושר, ברכיבה על 

סוסה וטיולים בשטחי הנוף הנרחבים. 

)Visegrád( וישגראד

)Esztergom( אסטרגום
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צפו בוידאו:

בודפשט רבתי

בעוד שבירת הונגריה שופעת אטרקציות, צריך להצפין כשעה 
בלבד כדי לגלות טירות מימי הביניים, בזיליקה מפוארת ומקבץ 

של גלריות צבעוניות. 

אוצרות סביב בודפשט

ברך הדנובה

המסע לבדו, שעדיף לעשותו בסירה או בסירת מנוע מהירה, הופך כל טיול 
יום לבלתי נשכח במיוחד, עם נופים מרהיבים כאשר הדנובה זורמת דרומה 

דרך צמחיה שופעת

סנטאנדרה (Szentendre) היא עיר של 
אמנים, שבגלריות ובמוזיאונים שלה נמצאים 

דרך קבע אוספים מרתקים ובנוסף הם 
מארחים לעיתים תכופות תערוכות. מעל 
העיירה, המוזיאון האתנוגרפי הפתוח, או 

סקנזן (Skanzen), מציג איורים בגודל טבעי 
של חיי הכפר ההונגריים.

וישגראד (Visegrád) הייתה בשיא פריחתה 
בימי הביניים, המורשת שלה נחקקה מחדש 
במשחקי הארמון השנתיים. כאן בנה המלך 
 (Matthias Corvinus) מתיאס קורווינוס

את ארמון הקיץ שלו בסגנון הרנסנס, שרידיו 
מנקדים את הנוף הפנורמי.
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בודפשט

אין בירה אחרת באיחוד האירופי, בה עדיין ניתן למצוא 
מרחצאות טורקיים אותנטיים מימי הביניים, שעדיין 
פעילים. כמו כן, יהיה לכם קשה מאוד למצוא עיר בה 

תפגשו באתרי מורשת של אונסק“ו כמעט בכל פינה. אף 
על פי שמדובר בעיר בירה עם אוכלוסיה של 1.7 מיליון 

תושבים, בודפשט מצליחה לשמר עושר של אוצרות 
חבויים. 

בודפשט, התבלין של אירופה 
- צפו בוידאו כאן

אוצר בלב אירופה

)Gellért Hill( הנוף של בודפשט מגבעת גלרט

תוכלו למצוא אוצרות גם מתחת לאדמה: בסמיכות למרכז בודפשט נמצאות 
 )Szemlő-hegyi( מערות ייחודיות, המציעות חוויות יוצאות דופן מערת סזמלו-הגי
מפורסמת בתצורות הבדולח שלה, מערת פאל-וולגי )Pál-völgyi( בזכות הנטיפים 

היפים שלה, ובנוסף ישנו עולם תת קרקעי שלם מתחת לרחובות המרוצפים 
הציוריים של טירת בודה )Buda vár(; כאן שוכנת מערכת המרתפים המקושרת 

הגדולה ביותר בהונגריה, המשתרעת על פני כעשרה קילומטרים.

מטרופולין נוצץ שהוא היסטורי ועם זאת עכשווי, קלאסי 
ויחד עם זאת קוסמופוליטי, בודפשט הינה התגלמות 

התבלין של אירופה. אף עיר בירה אחרת באיחוד האירופי 
אינה שזורה במרחצאות טורקיים מימי הביניים שעדיין 

פועלים, וזהו רק מאפיין מרכזי אחד של עיר זו, שעשירה 
מבחינה תרבותית ואדריכלית. 

רצף של בתי ספא יוצאי דופן אלה שזורים לאורך הדנובה 
(Danube): אין מקום אחר בו הנהר מראה את יופיו 

באופן כזה. העיר מוגדרת על ידי הנהר שעובר דרכה, 
המפריד בין בודה ופשט ומחייב את קיומם של כל 

הגשרים האיקוניים המפורסמים. למעשה, גדות הדנובה 
הן חלק מרשימת אתרי מורשת עולמית של אונסק"ו 

בה הן מתוארות כ"אחד הנופים העירוניים המרשימים 
בעולם ". 

מבט מטה מגבעת גלרט, אחת הנקודות הגבוהות בעיר, 
או מהמגדלים המופלאים של מצודת הדייגים, לעתים 

קרובות גורם לאנשים לעצור את נשימתם למראה הנוף 
המדהים של זהב ושיש, גגות מזוגגים בקרמיקה וזכוכית 

צבעונית, הבניינים המפוארים של בודפשט. כמה 
מהמשובחים ביותר כוללים את בניין הפרלמנט, שהינו 

השלישי בגודלו בעולם, ציוני דרך מפוארים לצד הדנובה 
וכנסיית מתיאס (Matthias Church), המופיעים 

ברשימת אתרי מורשת עולמית. המבקרים נדהמים 
מתערובת החורבות הרומיות העתיקות, האמנות הניאו-

גותית, האקלקטיות והארט נובו בבירת הונגריה. לאחר 
יום ארוך של סיורים, תוכלו להירגע באחד המרחצאות 
או מכוני הספא. כמעט 1,500 מעיינות חמים משרתים 

עשרות מקומות ספא ברחבי הארץ. 
בזיליקת סטפן הקדוש
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)Lake Fertő( אגם פרטו

במהלך ההיסטוריה שלנו בת אלף השנים, 
משכנו מבקרים רבים, חלקם הגיעו מדי 

פעם עם כוונות לא ידידותיות. הטטרים, 
הטורקים וההבסבורגים הטביעו את חותמם 
באגן הקרפטים )Carpathian Basin( ומאז 

מיליוני אנשים חיו יחדיו ויצרו את התרבות 
הצבעונית שקיימת כיום בהונגריה.

 
אולם, הונגריה מציעה הרבה מעבר 

להיסטוריה שלה. גלו את התכונות של אומה 
מודרנית משגשגת, כמו גם את תרבות המאה 

ה-21 שלה. הונגריה היא מקום בו התושבים 
המקומיים מגלים מחדש את סביבתם 

ומאפשרים לערים שלהם ולארץ כולה לפרוץ 
לחיים כשהיא מקבלת את פני אורחיה.

)Pécs( ‘בזיליקה, פץ Írottkő
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זוהי ארצו של יין הטוקאי אסו )TOKAJI ASZÚ(, אחד היינות 
המתוקים הטובים בעולם. ממש במרכז אירופה, למדינה זו יש יותר 
מעיינות חמים מאשר לכל מדינה אחרת ביבשת. כמדינה ללא גבול 

ימי שלמרות זאת ניתן לקרוא לה 'ארץ המים', יש בה את האגם התרמי 
הגדול ביותר בעולם הפעיל מבחינה ביולוגית, המתאים לרחצה. 

מדינה בה המסורת, ההיסטוריה ואורח חיים מודרני מפואר הולכים יד 
ביד. מדינה זו היא הונגריה. בוא להתארח ולגלות את האוצרות שלנו!

במרכז אירופה מסתתרת מדינה בה מים זורמים מתחת לאדמה 
ומתפרצים אל פני השטח, חמים ומרפאים. מדינה בה תוכלו לרענן את 

גופכם ונפשכם על ידי מנוחה במים החמים של מרחצאות טורקיים מימי 
הביניים, בקיץ ובחורף. מקום בו תמיד תוכלו למצוא משהו היסטורי או 

מודרני שנוגע לנשמתכם, ובו האווירה תוססת ומרגיעה בו זמנית. מקום 
בו אסו (Aszú) גרגרי הענבים עם ריקבון אצילי, שנבחרו ידנית במהלך 

הסתיו, מייצרים יין זהוב ומאוזן להפליא. מקום בו על הגבעות, במרחבי 
העמקים ועל פני המישורים אינסופיים, נמצאים כפרים תוססים בני 

מאות שנים, עיירות מקסימות, טירות מפוארות ומטרופולין פורח. 

הונגריה

הונגריה WOW - צפו כאן בוידאו

אוצר בלב אירופה

)Tokaj( מחוז יין הטוקאי

הונגרית היא שפה קשה לדיבור ולהבנה. אולם אם אתם 
מכירים מספר מילות מפתח, כגון Köszönöm! )תודה 

לך(, Jó napot! )שלום(, המקומיים יהיו אסירי תודה.

הונגריה

הרמות סביב בלטון
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