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תרבות

נופש פעיל 

תוכניות משפחתיות 

בודפשט היא בירה אירופית היסטורית מלאה 
באותנטיות, אך באותה נשימה היא ניחנה גם ברוח 

חדשנית ותוססת, מה שהופך אותה לעיר מגוונת 
וקוסמו-פוליטית. הסביבה המרהיבה ביופייה, הן הבנויה 

והן הטבעית, האדריכלות המפוארת, המרחצאות 
ההיסטוריים, תרבות האוכל המגוונת והתוססת, סצנת 

האופנה והעיצוב הפורחת וחיי התרבות העשירים 
במיוחד מקנים לבודפשט את צביונה התוסס והמקורי. 

הגם שסיור מקיף בבירה ההונגרית עצמה מצריך מספר 
ימים, כדאי לצאת לטיולים גם בסביבתה הקרובה 
של בודפשט, המשופעת גם כן באטרקציות. היעד 

הפופולארי ביותר לטיול של יום אחד הוא אזור פיתול 
נהר הדנובה, שבו תמצאו נופים שאין שני להם, טירות 
מימי הביניים, עיירות קטנות ומעוררות השראה ושלל 
הזדמנויות לטיול ברגל ולהליכה על אופניים. אתרים 

מרתקים ומסעירים נוספים המומלצים לביקור נמצאים 
במרחק נסיעה של 1-1.5 שעות בלבד מבודפשט. 
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2

)GYŐR( גיור
)PANNONHALMA( ופנונהלמה 

בוק שארוואר
)BÜK-SÁRVÁR( 

1
)BALATON( בלטון

דמיינו ים עם קו אופק נפרד מהמרחבים האינסופיים, עם שקיעה היוצרת מעין גשר מוזהב מעל 
המים. בלטון, האגם הגדול ביותר באירופה, עונה במדויק לתיאור הזה.

מרחצאות וספא
הוויץ (Hévíz): אתר הנופש באגם. האגם הטרמלי הטבעי, הפעיל ביולוגית, הגדול ביותר 

(Zalakaros): מתחם ספא והרפתקאות, מתחם הספא הגדול ביותר  בעולם; זלקרוס
בהונגריה. 

תרבות
וספרם  ;(Festetics Palace) ארמון פסטטיקס :(Keszthely) קסטהיי

(Tihany): המנזר  (Veszprém): רובע הטירות (Castle Quarter); טיהאן
:(Balatonboglár) ייצור פורצלן; בלטון-בוגלר :(Herend) הבנדיקטיני; הרנד
סיגליגט )Szigliget(: טירה. ;(Globe Observatory) תצפית במבנה של כדור

נופש פעיל 
רחצה, הליכה ברגל, שיט בסירה, הפלגה, רכיבה על אופניים, גולף.

תוכניות משפחתיות 
וספרם (Veszprém): גן חיות; זלאשבר (Zalaszabar): פארק ההרפתקאות;
 בלטונפיזפה (Balatonfűzfő): מסלול מזחלות; טפולצה (Tapolca): מרכז 

.(Pool Grotto) המבקרים של מערת הבריכה

יין
אפלאסיון: בדסקוני (Badacsony), בלטון-בוגלר (Balatonboglár), בלטונפירד-

,(Balaton Uplands) רמות בלטון ,(Balatonfüred–Csopak) צ’ופק
.(Zala) זאלה ;(Nagy Somló) נאג’ שומלו

2
)BÜK-SÁRVÁR( בוק שארוואר

אם אתם רוצים לחוות רוגע טהור, האזור הזה מומלץ לביקור. ביקפורדו (Bükfürdő) ואזור 
שארוואר (Sárvár) מציעים אלפי ק”מ רבועים של אתרי ספא.

תנו למים הרפואיים לשטוף את העייפות מהשגרה היומיומית שלכם, תוכלו להינות מבריכות 
ההרפתקאות הפנימיות והחיצוניות השונות, או ממגלשות מים וסאונות הנמצאות במתחם 

הספא. חווייה מהנה לאורחים בכל הגילאים, כולל זוגות, משפחות או קבוצות חברים.

מרחצאות וספא
(Sárvár): ספא בריאות וריפוי; (Bük): ספא תרמי, שארוואר בוק

מתחם ספא ובריכות (Celldömölk) סלדמולק

תרבות
(Mesteri) כנסיה  קוסג (Kőszeg): העיר העתיקה, טירת המשפטים מסטרי

 ,(Nádasdy Castle) טירת נדאסדקי (Sárvár) מתקופת ארפאדיאן, שארוואר
סקנסן (Skanzen), המוזיאון האתנוגרפי באוויר  ,(Szombathely) סזומבאת’לי

הפתוח.

נופש פעיל
(Kőszeg) הר סאג, הפארק הוולקני, קוסג :(Celldömölk) סלדמולק

פסגת ירוט-קו (Írott-kő) ונקודת תצפית

תוכניות משפחתיות 
בוק (Bük) פארק הרפתקאות, שארוואר (Sárvár): ארבורטום, פארק הרפתקאות, 

סזומבאת’לי (Szombathely): ארבורטום

3
)SOPRON REGION( אזור שופרון

גלו עיירות עשירות במונומנטים, הירגעו באחד ממרחצאות המרפא והעצימו את חופשתכם עם 
ארוחת גורמה וטעימת יין באזור המוצא של היין מענבי ”Blaufränkisch“, בקצה הצפון-מערבי 

של הונגריה.

מרחצאות וספא
הג’קה (Hegykő): מרחצאות חמים.

תרבות
מגדל האש (Fire Tower): קוסג (Kőszeg): כיכר אסטרהאזי :(Sopron) שופרון

;(Széchenyi) אחוזת סצ’ני :(Nagycenk) נג’צנק ;(Esterházy Palace)
מחצבה ותיאטרון המערה. :(Fertőrákos) פרטראקוש

נופש פעיל 
אגם פרטו (Lake Fertő) )אונסק”ו(: רכיבה על אופניים, שיט בסירה;

שמורת הטבע פרטה-הנשוג (Fertő-Hanság): צפרות

יין
(Sopron) אפלאסיון: שופרון

8
)GYULA REGION( אזור גיולה

גיולה (Gyula) היא אחת מעיירת הספא ההיסטוריות העתיקות ביותר בהונגריה, והיא מתפארת 
בפארקים מרהיבים ביופיים, אתרי הנצחה וטירה מימי הטורקים. הנקניק ההונגרי המפורסם 

“קולבאס” (kolbász) ו”פאלינקה” (palinka) – המשקה הלאומי המוכר של הונגריה - מקורם 
באזור זה. מוצרים אלו זוכים להגנה משפטית של “תקנת המקוריות”, ונערכים סביבם פסטיבלים 
רחבי היקף: פסטיבל נקניקי “צ’ובאי” בחודש אוקטובר ופסטיבל “גיולה פאלינקה” בחודש אפריל. 

מעיינות חמים וספא
גיולה (Gyula): מרחצאות הטירה.

תרבות
;(Almásy Castle) טירה, טירת אלמאסי :(Gyula) גיולה

בקשצ’אבה (Békéscsaba): מוזיאון מונקאצ’יMuseum (Munkácsy), בית 
.(Munkácsy Memorial House) ”ההנצחה “מונקאצ’י

נופש פעיל 
(Szarvas): הגן הבוטני; נהרות קרש (Körös Rivers): שחיה, דיג, שיט  סרווש

בקאנו.

9
)SZEGED REGION( אזור סגד

במישור הגדול הדרומי שטוף השמש, מי המרפא של המעיינות החמים והמרחצאות השונים 
מספקים סיבה מצוינת לביקור במקום. נצלו את סגולות המרפא של הבוץ הטיפולי המוצע 

,(Szeged) מאקו(, או גלשו במורד מגלשת המים הארוכה ביותר בסגד( Makó במתחם הספא
וקנחו בטיול רגלי במרכז העיר הים תיכונית.

מעיינות חמים וספא
סגד (Szeged): פארק  ;(Hagymatikum) ספא האגימטיקום :(Makó) מאקו

המים המקורה, מוראהאלום (Mórahalom): ספא.

סגד (Szeged): כנסיית ווטיב, בית כנסת, פסטיבל באוויר הפתוח;
National Heritage) פארק המורשת הלאומי :(Ópusztaszer) אופוסטשר

.(Park

נופש פעיל 
(Mezőhegyes): רכיבה על סוסים; סגאויי, שיט בסירה. מזוהאגש

10
)PÉCS REGION( ’אזור פץ

פץ’ היא אחת מהערים היפות ביותר בהונגריה והיא נבחרה כעיר התרבות האירופית בשנת 2010. 
לא זו בלבד שהעיר משמשת כור היתוך של תרבויות שונות, היא גם עשירה באטרקציות היסטוריות 

ובתערוכות תרבות, ומתהדרת באתרי מורשת תרבותית עולמית. פץ’ נחשבת לאחד מאזורי היין הטובים 
ביותר בהונגריה, והייננים הלבביים ישמחו להזמין אתכם לטעימת יין במרתפי היינות הפתוחים שלהם. 

מעיינות חמים וספא
הרקאני )Harkány(: ספא בריאות.

הנקרופוליס הנוצרי המוקדם, קפלות הקבורה הרומיות המאוחרות )אונסק”ו(,  :)Pécs( ’פץ
קתדרלה, מסגד, הרובע התרבותי ז’ולני (Zsolnay); שיקלוש (Siklós): טירה.

נופש פעיל 
(Mecsek): טיול רגלי. אורפו (Orfű): שחיה, ספורט מים; מצ’ק

תוכניות משפחתיות 
פארק מים; מצ’ק (Mecsek): פארק ההרפתקאות  :(Orfű) גן חיות; אורפו :)Pécs( ’פץ

.(Mecsextrèm) מצ’אקסטרם

יין
.(Pécs) ’פץ ,(Villány) וילאני :(Appellations) אפלאסיון

4
)PANNONHALMA( ופנונהלמה )GYŐR( גיור

העיר גיור, השוכנת בנקודת המפגש של ארבעה נהרות, מומלצת לביקור בהיותה מדורגת כעיר 
השלישית בהונגריה העשירה ביותר במבנים המוגדרים היסטוריים, שלא להזכיר את ההיצע 

העשיר של חוויות תרבויות ואוצרות קדושים שהעיר מזמנת. באשר לעיר פנונהלמה, לא לחינם 
זו נחשבת לערש הנצרות בהונגריה – מנזר פנונהלמה )המנזר הראשי הבנדיקטיני( הוכרז על ידי 
אונסק”ו כאתר מורשת עולמית. בזיגטקוז )Szigetköz(, האי הגדול ביותר במדינה, שוחרי הנופש 

הפעיל ייהנו ממאות קילומטרים של נתיבי מים ומסלולי רכיבה על אופניים הסלולים לצד גדות 
נהר הדנובה. 

תרבות
מרכז העיר הבארוקית, בזיליקה, מרכז המבקרים סנט לדיסלאוס :(Győr) גיור

(St Ladislaus Visitor Centre); פנונהלמה (Pannonhalma): המנזר הראשי 
הכנסייה הרומנסקית. ;(Lébény) הבנדיקטיני )אונסק”ו(; לבן

נופש פעיל 
רכיבה על אופניים, שיט בקאנו. :(Szigetköz) זיגטקוז

תוכניות משפחתיות 
פוטורה (Futura) – מרכז הרפתקאות מדע אינטראקטיבי  :(Győr) גיור

Mobilis) מרכז המדע מוביליס ,(Interactive Science Adventure Centre)
,(Science Centre

גן חיות.

יין
:(Appellations) אפלאסיון

.(Pannonhalma) פנונהלמה

5
)EGER REGION( אזור אגר

רכסי ההרים בוק (Bükk) ומאטרה (Mátra) טומנים בחובם אוצרות ייחודיים לאורך כל השנה. 
טיילו במרחבי היערות ההונגריים, רחצו בבתי מרחץ טורקיים או בתוך מערות טבעיות, או גלו 

את היינות ההונגריים בעלי הטעם הנפלא האופייניים לאזור.

מרחצאות וספא
:(Miskolctapolca) גבעת המלח; מיסקולקטאפולקה :(Egerszalók) אגרסאלוק

אמבט המערה (cave bath); אגר (Eger): בית מרחץ טורקי.

תרבות
טירה; :(Diósgyőr) קתדרלה, צריח, טירה; דיושג’ר :(Eger) אגר

הולוקו (Hollókő) הכפר הישן וסביבתו )אונסק”ו(.

נופש פעיל 
טיול ברגל, סקי; מאטרה (Mátra): רכבל כיסאות. (Kékestető) קקסטטו

יין
.(Eger) אפלאסיון: אגר

6
)TOKAJ REGION( ’אזור טוקאג

Tokaj-) מאזור טוקאג’-הגיאלייה (Aszú) ”המסורת מספרת, כי המלך לואי ה-14 כינה את היין “אוסו
Hegyalja): “יין המלכים” ו”מלך היינות”. מכאן אפשר להבין כי הטיול שלכם לא יהיה שלם מבלי 

לטעום כוס יין פורמינט (Furmint) או אף אוסו באווירה הייחודית של מרתפי היין בני מאות השנים 
של טוקאג’ (Tokaj), מאד (Mád) או ארדבניה (Erdőbénye). גלו את הטירות ההיסטוריות של 

הרי זמפלן (Zemplén mountains). מערת אבן הגיר הגדולות והיפות ביותר באירופה באגטלק 
(Aggtelek), צאו לשיט בנהר הפראי והיפה בטיסה העליון (Upper Tisza) או בקרו בארץ 

.(Nyírbátor) הדרקונים בנירבאטור
מעיינות חמים וספא 

מרכז בריאות ופנאי פופולארי ומסוגנן. :(Nyíregyháza–Sóstó) נירג’האזה-סוסטו

תרבות
Rákóczi( טירת ראקוצי :(Sárospatak) בית כנסת; שארושפטק :(Mád) מאד

טירה. :(Füzér) פיזר ;(Boldogkőváralja Castle) טירת בולדוגקווארליה ;)Castle
מקדש לאומי; (Máriapócs) ’מריהפוץ

;(Andrássy Palace) ארמון אנדראסי :(Tiszadob) טיסאדוב

נופש פעיל 
מערות קארסטיות )אונסק”ו(; הליכה, חתירה. :(Aggtelek) אגטלק

משפחה 
גן חיות; שאטוראליאויהיי (Sátoraljaújhely): פארק  :(Nyíregyháza) נירג’האזה

הרפתקאות.

יין
אפלאסיון (Appellations): טוקאג’ )אונסק”ו(.

7
)GREAT PLAIN( והמישור הגדול )DERBRECEN( דברצן

דברצן, העיר השנייה בגודלה בהונגריה, שוכנת במזרח המדינה. היא מאופיינת בחיי תרבות 
Great תוססים הכוללים פסטיבלים ומבחר תוכניות עשיר לאורך השנה. המישור ההונגרי הגדול

Hungarian Plain), ה”פוסטה” )הערבה( והסוס “סיקוס” (Csikós) הם הסמלים המסורתיים 
הראשיים של הונגריה. בהיידוסובוסלו (Hajdúszoboszló) נמצא מתחם הרחצה והריפוי הגדול 

ביותר האירופה, ואילו אגם טיסה (Lake Tisza) הוא יעד מושלם לתיירות אקולוגית, החובק 
שמורת ציפורים ואת אקווריום המים המתוקים הגדול ביותר באירופה. 

מעיינות חמים וספא 
:(Hajdúszoboszló) בריכות להנאה, פארק מים; היידוסובוסלו :(Debrecen) דברצן

מתחם הרחצה והספא הגדול ביותר תחת כיפת השמים באירופה.

תרבות
 (MODEM) הכנסייה הרפורמית הגדולה, מגדל המים, מודם :(Debrecen) דברצן

מרכז לאמנות מודרנית ובת זמננו; טיסאדוב (Tiszadob): ארמון אנדראסי  –
נוף תרבותי )אונסק”ו(. :(Hortobágy) הורטובאגי ;(Andrássy Palace)

נופש פעיל 
הפארק הלאומי הורטובאגי (Hortobágy National Park); אגם טיסה

(Lake Tisza): רכיבה על אופניים, שיט בסירה, שחיה, דיג, צפרות.

משפחה
רכבת של פארק השעשועים ,(City Park) דברצן (Debrecen): הפארק העירוני

אגם טיסה (Lake Tisza): מרכז אקולוגי.

מעיינות חמים וספא תרבות תוכניות משפחתיות

תרבות אוכל נופש פעיל אונסק”ו

בלטון
)BALATON(

אזור פץ’
)PÉCS REGION( 

אזור סגד
)SZEGED REGION( 

אזור גיולה
)GYULA REGION( 

)DERBRECEN( דברצן
)GREAT PLAIN( והמישור הגדול 

אזור טוקאג’
)TOKAJ REGION( 

אזור אגר
)EGER REGION( 

אזור שופרון
)SOPRON REGION( 

בודפשט
)BUDAPEST(




