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Ljekovite toplice Rudas

Aquaworld Budapest

Kupalište Veli Bej

Kupalište Széchenyi

Ljekovite toplice Szent Gellért (Sveti Gellert)
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Bilo gdje da krenete u zemlji, gotovo svugdje ćete naići na 
ljekovite i termalne kupke, što ne iznenađuje, budući da u 
Karpatskom bazenu kupališna kultura ima prošlost od 2000 godina 
i u svijetu je jedinstvena kao takva.

Osim Budimpešte, koja se često naziva svjetskom prijestolnicom 
kupališta, posjetitelje i u drugim dijelovima zemlje očekuje pregršt 
termalnih voda vrhunske kvalitete. Ljekovite toplice pomažu ublaža-
vanju brojnih bolesti. Voda u preko 1,500 termalnih lječilišta izvrsna 
je i za preventivne svrhe očuvanja zdravlja.

Osim  jeidnstvenog mineralnog sastava njihovih voda, mađarska 
kupališta nude mnogo zanimljivih karakteristika i avantura;od svoje 
povijesti, impresivne arhitekture ili dodatnih usluga koje nude.

Mađarska se može pohvaliti najvećim bazenskim kompleksom i najve-
ćim termalnih jezerom u Europi. Punuda mađarske kulture kupanja je 
toliko bogata, od špiljskih kupki, brda soli i blatnih kupki, do obiteljskih 
i vodenih avantura, da svatko može pronaći sebi odgovarajuću ponudu. 
Nadamo se da će vam ova karta pomoći!

Ljekoviti učinci i ljekoviti tretmani

LOKOMOTORNI

DERMATOLOŠKI

GINEKOLOŠKI

NEUROLOŠKI

1. Ljekovite toplice Rudas
Tajanstveni ambijent i ljekoviti izvor učinili su nadaleko pozna-
tim ovo budimpeštansko kupalište izgrađeno prije više od 450 
godina. Nema dvojbe, ima sva obilježja koja izazivaju odušev-
ljenje ljudi. Nalazi se u podnožju Gellertovog brda, jednoga od 
dragulja Budimpešte, u blizini 21 izvora tople vode, a bazen na 
krovnoj terasi pruža veličanstven pogled na prekrasan Elizabetin 
most i užurbani centar Pešte.

 

2. Kupalište Széchenyi
Bazenski kompleks, u peštanskom žargonu poznat kao „Szecska“ 
(Sečka), ujedno jedan od najvećih takvih u Europi, prava je „kupa-
lišna palača“ koja je istovremeno neobarokna i neorenesansna. 
Mnogi kad čuju to ime, najprije se sjete slavnih šahovskih par-
tija u vanjskom bazenu kupališta, te arhitektonskih elemenata 
koji nose stilska obilježja klasicizma i neorenesanse, no daljnja 
je zanimljivost da je kemijski sastav termalne vode kupališta 
veoma sličan vodi Nila, stoga na primjer nilski konj zoološkog 
vrta u susjedstvu odavde dobiva svoju vodu za kupanje. Kupalište 
Városligeta u svakom je svojem detalju fascinantno.

 

3. Ljekovite toplice i bazen Gellért
Istaknuti primjer mađarske secesije, ovo je bio prvi luksuzni 
objekt glavnoga grada, a nakon svog otvorenja, u 1910-im godi-
nama, bio je najmoderniji bazenski kompleks. Šareni Zsolnay 
porculani koji krase zidove termalnog odjela ili raskošni otisci 
djela Jánosa Aranya na staklenim prozorima predvorja izvanredni 
su dio bogate prošlosti ovoga objekta. U njegovoj termalnoj 
vodi okupale su se brojne poznate osobe, od kojih i  Ryan 
Gosling, doduše u odijelu i kravati, sve za potrebe snimanja 
jedne reklame, a 1927. ovdje je otvoren i prvi bazen s umjetnim 
valovima na svijetu, koji i dan danas funkcionira.

 

4. Aquaworld
Najveći vodeni park Budimpešte, Aquaworld, vodi vas u 
tajnoviti svijet Inka. U ruševnu crkvu boga Sunca Intija, put 
vas vodi preko visećeg mosta, a prema dolje u bazene sti-
žete kroz vijugave tobogane. Pored 11 tobogana i egzotične 
atmosfere džungle svoj mir pronaći će i oni koji se žele 
opustiti: o njima će se pobrinuti svijet sauna odvojen od 
bazena. Naime, na seansama u saunama, bajkovite arome 
eteričnih ulja obnovit će vas tjelesno i duhovno.

5. Veli Bej kupalište Milosrdnih
Krenite u Veli Bej u Starom Budimu i započnite putova-
nje kroz stoljeća i zemlje svijeta. Za intimnu atmosferu 
nekadašnjeg turskog kupališta pobrinuli su se autentični 
bazeni, vrela sauna i mirisne parne kupke poznate diljem 
svijeta. Kupalište obnovljeno 2012. godine utočište je za 
one, koji na trenutak žele zastati i opustiti se u mirnoj 
oazi užurbane Budimpešte.

6. Kupalište na Csillaghegyu

7. Ljekovite toplice Dandár

 

8. Ljekovite toplice Király

 

9. Lječilište i kupalište, te bazen s umjetnim valo-
vima Palatinus

10. Lječilište i kupalište Paskál

 

11. Jodno-solne ljekovite toplice 
u Pesterzsébetu

 

12. Kupalište Pünkösdfürdő

13. Rimsko kupalište

14. Ljekovite toplice Szent Lukács (Sveti Luka)

 

Izvori tople vode – toplice, 
kupališta i lječilišta

MAĐARSKA

Hrvatski
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11. Ljekovito i termalno kupalište Agárd
AGÁRD  

12. Termalno i avanturističko kupalište Anna
SZEGED (SEGEDIN)  

13. Avanturističko kupalište Aquasziget
ESZTERGOM (OSTROGON)

14. Kupalište Árpád
SZÉKESFEHÉRVÁR (STOLNI BIOGRAD)

15. Toplice i kupalište Árpád
BÉKÉSCSABA 

16. Ljekovito i avanturističko kupalište Berekfürdő
TOPLICE BEREKFÜRDŐ 

17. Ljekovito i rekreacijsko kupalište  
u Bogácsu
BOGÁCS   

18. Toplice Brigetio
KOMÁROM (KOMARNO) 

19. Špiljsko i avanturističko kupalište Cascade
DEMJÉN 

20. Termalno kupalište u Ceglédu
CEGLÉD     

21. Tursko, termalno i rekreacijsko kupalište  
u Egeru
EGER  

22. Ljekovito kupalište i kamp Liget  
u Gyomaendrődu
GYOMAENDRŐD 

23. Ljekovito, avanturističko- i kupalište  
u parku u Gyopárosu
OROSHÁZA   

24. Halasthermál
KISKUNHALAS  

25. Ljekovito i rekreacijsko kupalište  
u Harkányu
HARKÁNY    

26. Kupalište u Kecskemétu
KECSKEMÉT   

27. Termalno ljekovito i avanturističko  
kupalište Kehida
KEHIDAKUSTÁNY  

28. Termalno i rekreacijsko kupalište,  
te kamp u Lipótu
LIPÓT  

29. Ljekovito, termalno i avanturističko  
kupalište Rába Quelle
GYŐR  

30. Saliris Resort Spa & Ljekovito i 
termalno kupalište
EGERSZALÓK   

31. Sá-Ra Termál
HEGYKŐ   

32. Toplice Szent Erzsébet  
(Sveta Elizabeta) u Mórahalomu
MÓRAHALOM    

33. Toplice u Szigetváru
SZIGETVÁR   

34. Termalno i wellness kupalište Szilva
VÁSÁROSNAMÉNY 

35. Termalno kupalište u Tamásiju
TAMÁSI   

36. Termalno kupalište Siklós
SIKLÓS (ŠIKLOŠ) 

37. Ljekovito i termalno kupalište u dvorskom  
vrtu u Pápi
PÁPA 

38. Kupalište Végardó
SÁROSPATAK   

39. Cvjetno kupalište (Virágfürdő)
KAPOSVÁR   

40. Ljekovito i rekreacijsko kupalište Zsóry
MEZŐKÖVESD   

1. Aquarius avanturističko-i park 
kupalište
Šumu pored jezera Sóstó, koja se svako pro-
ljeće ovije mirisom bagrema, mještani zovu 
„plućima grada“. Jezero slane vode je vrlo brzo 
postalo poznato, a u odmarališnom području 
svojevremeno su boravile slavne osobe poput 
Lujze Blaha, Gyule Krúdija i Frigyesa Karinthyja. 
1950-ih godina otkrivena je termalna voda od 
50 stupnjeva, nakon čega je izgrađeno kupa-
lište u parku, a u 2000-im godinama otvoreno 
je avanturističko kupalište Aquarius, i uskoro 
postao omiljeno odredište za razonodu broj-
nim obiteljima.

  

6. Hungarospa Hajdúszoboszló
Bilo da je riječ o kupanju, wellness uslugama 
ili ljekovitim tretmanima, nema toga što 
Hungarospa ne bi mogao pružiti onima koji 
se žele opustiti. Vidjevši vrevu ovoga odmara-
lišta prepunog mogućnosti doživljaja, izvrsnih 
ugostiteljskih objekata, kvalitetnih smještaja, 
gostu zastane dah, a to nije slučajno: ovo je 
najveći kompleks kupališta u zemlji i u Europi. 

   

9. Obiteljsko, avanturističko i ljekovito 
kupalište Zalakaros
Tko jednom posjeti ovaj zalski grad (grad u 
županiji Zala), kako bi isprobao njegovo kupa-
lište s jedinstvenim sastavom vode u cijeloj 
Europi, zasigurno će se vratiti. Kompleks kupa-
lišta tijekom svog 50-godišnjeg postojanja 
stalno se razvijao, kako bi danas u njemu sve 
generacije pronašle svoju razonodu. Vanjski 
i unutrašnji avanturistički bazeni, tobogani, 
bazeni s ljekovitom vodom i mirisne seanse u 
saunama očekuju posjetitelje željne odmora.

   

2. Bükfürdő Thermal & Spa
Tražili su naftu, te na kraju našli termalnu 
vodu na granici idilične planine Bük, koju su 
isprva posjećivali samo mještani iz okoline, a 
potom je mjesto postalo toliko poznato, da 
su na bušotini kasnije izgradili kupalište. Tako 
je započela povijest drugih najvećih ljekovi-
tih toplica u zemlji. A danas kao kupalište s 
avanturističkim bazenom posjetitelje očekuje 
s 34 bazena, mnoštvom tobogana, „vražjom“ 
saunom od 100 stupnjeva i wellness centrom 
na tri kata.

 

7. Kupalište u špilji Miskolctapolca
Unutra osvježavajuća divlja voda, špilj-
ski prolazi koji odjekuju i zvjezdana dvo-
rana, vani emblematski bazen u obliku 
školjke i daljnjih 5 bazena. Nekadašnju 
jezersku pećinu tisućljećima je oblikovala 
priroda, da bi kasnije služila ljudima željnima 
liječenja i odmaranja. Ovo je jedina prirodna 
špiljska kupka u Europi; topla kraška voda 
koja protječe njezinim vijugavim prolazima 
i kristalno čisti, hladni zrak prava su terapija 
za tijelo i dušu.

8. Toplice i wellness kupalište Sárvár 
U lječilišnom dijelu možete uživati u svim 
blagodatima vode s velikim postotkom soli, a 
obiteljsko avanturističko kupalište na površini 
od 5000 četvornih metara najmlađe čeka s 
dječjim bazenom i bazenom za bebe, dok dok 
se oni malo veći mogu opustiti u jacuzziju 
(hidromasažnim bazenima). Ekskluzivni svijet 
sauna omogućit će vam mirno utočište od 
buke i užurbanosti okoline.

  

10. Aquaticum Spa u Debrecenu 
(Debrecinu)
U zagrljaju stogodišnjih stabala debrecinske 
Velike Šume nalazi se Aquaticum Debrecen, 
koji i u zimsku hladnoću dočarava ljeto i 
gdje gosti željni avantura mogu juriti na 
ogromnim toboganima obraslima tropskim 
biljkama. Jedno od najposebnijih i najatrak-
tivnijih rekreacijskih kupališta u Srednjoj 
Europi pruža svim članovima obitelji uzbud-
ljive i šarolike doživljaje, kao što je na primjer 
noćno kupanje.

   

3. Kupalište u tvrđavi Gyula
Park od 8,5 hektara nekadašnjeg dvorca 
Almásy prirodni je rezervat; ovdje se nalazi 
kupalište u tvrđavi, koje je svoja vrata otvorilo 
1959. godine. Zahvaljujući nadograđivanjima 
i razvoju danas goste čeka wellness kupkom 
koja zadovoljava sve potrebe, te svojom 
karakterističnom ljekovitom vodom crven-
kastosmeđe boje. Ljeti se možete odmarati 
u sjeni drevnih stabala, a u hladnijim danima 
pak vašem se opuštanju brinu obiteljske 
usluge AquaPalota i park sauna.

   

4. Ljekovite toplice Hagymatikum
Makó nije poznat samo po svojem luku, koji 
se ubraja među hungarikume, nego i po iko-
ničnoj atrakciji grada, po kompleksu kupališta 
izgrađenom na temelju nacrta arhitekta Imre 
Makovecza. Hagymatikum pruža sjajne doživ-
ljaje svim generacijama: bazen sherwoodskog 
dječjeg otoka brine se o dječjoj, a ogromna 
park sauna o odrasloj razbibrizi. Za one koji 
se žele malo opustiti i ublažiti zdravstvene 
tegobe, ovo je odličan izbor budući da voda 
kupališta i blato rijeke Maros ublažavaju simp-
tome raznih bolesti zglobova i mišića. 

  

5. Jezersko kupalište Hévíz
Nemoguće je odlučiti što je privlačnije:bajko-
vita okolina, lopoči koji plutaju na vodi, jedin-
stveno ljekovito blato na dnu jezera ili ugodna 
termalna voda za više stotina tisuća gostiju 
godišnje. Jedno je sigurno, plivajući u najve-
ćem prirodnom termalnom jezeru Europe, 
čovjeka prožima beskrajni mir i spokoj, bilo u 
ljetnim ili zimskim mjesecima.

   


