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TOTO	JE	KRAJINA	TOKAJSKÉHO	VÝBERU,	JEDNÉHO	Z	NAJLEPŠÍCH	DEZERTNÝCH	VÍN	NA	SVETE.	LEŽÍ	
PRIAMO	V	SRDCI	EURÓPY	A	NA	SVOJOM	ÚZEMÍ	MÁ	VIAC	TERMÁLNYCH	PRAMEŇOV	AKO	KTORÁKOĽVEK	
INÁ	KRAJINA	NA	EURÓPSKOM	KONTINENTE.	HOCI	MÁ	VNÚTROZEMSKÚ	POLOHU,	POKOJNE	SA	MÔŽE	
NAZÝVAŤ	„KRAJINOU	VODY“,	A	TO	AJ	VĎAKA	NAJVÄČŠIEMU	BIOLOGICKY	AKTÍVNEMU	TERMÁLNEMU	
JAZERU	NA	SVETE,	KTORÉ	JE	VHODNÉ	AJ	NA	KÚPANIE.	KRAJINA,	V	KTOREJ	TRADÍCIA	A	HISTÓRIA	
KRÁČAJÚ	 RUKA	 V	 RUKE	 S	 ATRAKTÍVNYM	 A	 TRENDOVÝM	 ŽIVOTNÝM	 ŠTÝLOM.	 TOU	 KRAJINOU	 JE	
MAĎARSKO.	PRIJMITE	NAŠE	POZVANIE	A	VYDAJTE	SA	SPOZNÁVAŤ	NAŠE	POKLADY.

Rozumieť alebo naučiť sa po maďarsky 
nie je ľahké. Ak si však osvojíte niekoľko 
základných výrazov ako „köszönöm“ 
(ďakujem) alebo „jó napot“ (dobrý deň), 
domáci sa určite potešia.

Schovaná v srdci Európy leží krajina, kde sa pod zem-
ským povrchom víri voda a vyviera na povrch v podo-
be horúcich prameňov s liečivými účinkami. Krajina, 
kde si môžete osviežiť telo i myseľ oddychom v horú-
cej vode pravých stredovekých tureckých kúpeľov, a 
to kedykoľvek počas celého roka. Miesto, kde sa vždy 
nájde niečo z dejín či súčasnosti, čo vás chytí za srd-
ce, a kde je vždy živá a zároveň oddychová atmosfé-
ra. Práve tu sa pestuje hrozno s ušľachtilou plesňou, 
aszú, ktoré sa na jeseň ručne zbiera a vyrába sa z neho 
víno zlatistej farby s nádherne vyváženou chuťou. 
Na vrcholoch pohorí, v hlbokých údoliach a na neko-
nečných pláňach objavíte stáročné dedinky, ktoré sú 
aj dnes plné života, či očarujúce mestečká, honosné 
kaštiele a prekvitajúce hlavné mesto. 

Počas svojej tisícročnej histórie naša krajina priťahovala mno-
hých návštevníkov, avšak nie všetci prichádzali s priateľskými 
úmyslami. Tatári, Turci aj Habsburgovci zanechali v Karpatskej 
kotline po sebe stopy. Od tých čias v Maďarsku spolu naží-
vali milióny ľudí, vďaka čomu sa v týchto miestach vytvorila 
dnešná pestrá maďarská kultúra. 

Maďarsko však ponúka oveľa viac než len históriu. Spoznajte 
charakteristické znaky tejto prosperujúcej modernej krajiny, 
ako aj maďarskú kultúru 21. storočia. Maďari dnes znovu obja-
vujú svoje okolie a vracajú tak do svojich miest, ale aj do celej 
krajiny, živý turistický ruch.

MAĎARSKO

WOW Hungary – pozrite si video

POKLAD V SRDCI EURÓPY

Balatonská vysočina

Neziderské jazero (Fertő-tó)Tokajská vinohradnícka oblasť



5POKLADY MAĎARSKA 

PEŠŤ

BUDA
BUDAPEŠŤ

ŽIADNE	 INÉ	 HLAVNÉ	 MESTO	 V	 EURÓPSKEJ	 ÚNII	 SA	 NEMÔŽE	
POCHVÁLIŤ	 TÝM,	 ŽE	 BY	 SA	 V	 ŇOM	 DODNES	 ZACHOVALI	 A	
POUŽÍVALI	 PRAVÉ	 STREDOVEKÉ	 TURECKÉ	 KÚPELE.	 OKREM	
TOHO,	ŤAŽKO	NÁJDETE	ĎALŠIE	MESTO,	KDE	BY	STE	TAKMER	NA	
KAŽDOM	ROHU	NARAZILI	NA	PAMIATKU	ZAPÍSANÚ	V	ZOZNAME	
SVETOVÉHO	 DEDIČSTVA	 UNESCO.	 HOCI	 V	 TOMTO	 HLAVNOM	
MESTE	 ŽIJE	 1,7	 MILIÓNA	 OBYVATEĽOV,	 BUDAPEŠTI	 SA	 STÁLE	
DARÍ	ZACHOVÁVAŤ	SI	HOJNOSŤ	SKRYTÝCH	POKLADOV.	

Budapešť, 
korenie Európy 
– pozrite si video

Poklady sa nachádzajú aj pod povrchom zeme – v blízkosti 
centra Budapešti sa pod zemou ukrývajú jedinečné 
jaskyne, ktoré ponúkajú veľmi netradičné zážitky. Jaskyňa 
Szemlő-hegy je známa svojimi kryštálovými útvarmi a 
jaskyňa Pál-völgy zas nádhernými stalaktitmi. Podzemný 
svet sa rozprestiera aj pod malebnými dláždenými uličkami 
Budínskeho hradu ‒ nachádza sa tu najväčší prepojený 
pivničný systém v Maďarsku s dĺžkou okolo desať kilometrov.

Budapešť je metropola, ktorá má iskru, je súčasne historická aj 
moderná, tradičná i kozmopolitná, a predstavuje korenie Európy. 
Žiadne iné hlavné mesto v Európskej únii nie je tak pretkané pravými 
stredovekými tureckými kúpeľmi, ktoré sa dodnes používajú. Tie sú 
však len jednou z dôležitých charakteristických čŕt tohto kultúrne a 
architektonicky bohatého mesta. 

Celý rad týchto kúpeľných dominánt lemuje pobrežie rieky Dunaj, 
ktorá na žiadnom inom mieste nevystavuje svoju krásu na obdiv tak 
pôsobivo ako práve tu. Táto rieka formujúca tvár Budapešti prechádza 
priamo jej stredom a oddeľuje od seba Budín a Pešť, a vďaka nej vznikli 
aj všetky známe budapeštianske mosty. Nábrežie Dunaja je dokonca 
zaradené do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, kde je opísané 
ako „jedna z najvýnimočnejších mestských panorám na svete“. 

Pohľady, ktoré sa naskytajú z vrchu Gellért, jedného z najvyšších 
bodov mesta, alebo povestných veží Rybárskej bašty, vyrážajú dych. 
V úchvatnej scenérii honosných budapeštianskych stavieb sa mieša 
zlato, mramor, škridle s majolikovou glazúrou a vitrážové okná. Medzi 
najkrajšie príklady patria impozantné paláce na brehu Dunaja, tretia 
najväčšia budova parlamentu na svete či Kostol sv. Mateja, ktorý bol 
zaradený do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Návštevníci 
ostávajú v úžase z budapeštianskej zmesi antických ruín z rímskych 
čias, neogotického umenia, eklektickej architektúry a secesných 
stavieb. Po celodennej prehliadke pamätihodností nastáva čas na 
zaslúžený oddych v niektorom z maďarských termálnych kúpeľov či 
wellness centier. Zo zeme vyviera takmer 1 500 horúcich prameňov, 
ktoré sú privádzané do desiatok termálnych kúpeľov po celej krajine. 

POKLAD V SRDCI MAĎARSKA

Pohľad na Budapešť z vrchu Gellért

Rybárska bašta

Bazilika sv. Štefana
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Szentendre je mestom umelcov. V jeho galériách a múzeách sa nachá-
dzajú fascinujúce zbierky a často sa v nich konajú rozmanité výstavy. 
Nad mestom sa nachádza skanzen – etnografické múzeum pod holým 
nebom, ktoré svojimi architektonickými exponátmi ilustruje život na 
maďarskom vidieku.

Vyšehrad (Visegrád) zažil vrcholný rozkvet ešte v stredoveku a dedič-
stvo z týchto čias si každoročne pripomína počas Medzinárodných 
palácových hier. Práve tu mal svoje renesančné letné sídlo kráľ Matej 
Korvín a pôsobivé ruiny hradu dodnes dotvárajú panorámu krajiny.

Ostrihom (Esztergom) je sídlom katolíckej cirkvi v Maďarsku. Ostri-
homská bazilika, najväčšia chrámová stavba v Maďarsku, ukrýva bo-
hatú studnicu cirkevných pokladov. Permanentná zbierka umeleckých 
predmetov v miestnom Kresťanskom múzeu je najušľachtilejšou zbier-
kou mimo Budapešti. Jediný víťazný oblúk v Maďarsku stojí v meste Va-
cov (Vác), zatiaľ čo pozostatky najrozsiahlejšieho systému opevnenia v 
strednej Európe sa tiahnu pozdĺž mesta Komárom.

Na cyklistov aj turistov tu čakajú lesy a rozmanitý terén s panorama-
tickými výhľadmi na Vyšehrad, Pilišské vrchy (Pilis) a pohorie Börzsöny. 
Cieľom peších výletov v tejto oblasti sú prírodné dominanty ako roklina 
Rám, skalné útvary Vadálló a majestátny vrch Dobogókő, nazývaný aj 
„srdcová čakra Zeme“. Cyklisti môžu celú trasu prejsť pozdĺž ľavého bre-
hu Dunaja, kde ich čaká aj cyklotrasa kráľovnej Beatrix medzi obcami 
Nagymaros a Zebegény.

Posúďte sami –	pozrite si video:

OKOLIE	BUDAPEŠTI

HOCI	 HLAVNÉ	 MESTO	 PREKYPUJE	 ATRAKCIAMI,	 AK	 SA	 VYBERIETE	 SMEROM	 NA	 SEVER,	 STAČÍ	
CESTOVAŤ	PRIBLIŽNE	HODINU	A	OBJAVÍTE	STREDOVEKÉ	HRADY,	PÔSOBIVÚ	BAZILIKU	ČI	MNOŽSTVO	
PESTRÝCH	GALÉRIÍ.	

POKLADY V OKOLÍ BUDAPEŠTI

Gödöllő

Ostrihom

Ohyb Dunaja

Už len vďaka samotnej ceste, ktorú si najlepšie užijete na lodi alebo dokonca na motorovom 
člne, sa jednodňový výlet stane nezabudnuteľným zážitkom. Na mieste, kde sa Dunaj stáča 
na juh, sa vám naskytnú nádherné výhľady na zvlnenú scenériu zelených brehov.

Vo vychýrených vinárstvach v okolí mesta Etyek 
sa konajú sezónne pikniky, v rámci ktorých môžu 
návštevníci absolvovať pešie prehliadky a ochut-
nať miestne špeciality. V Etyeku sídli aj filmové 
štúdio Korda a obec je obklopená prírodnými 
rezerváciami.

Veľa turistov mieri do mesta Gödöllő, aby si po-
zreli majestátny kráľovský palác, korunovačný 
dar pre uctievanú habsburskú cisárovnú Alžbetu 
Bavorskú (v Uhorsku známu ako Sissi) a cisára 
Františka Jozefa. Sissi tu strávila veľa šťastných 
chvíľ jazdou na koni a prechádzkami po maleb-
nej okolitej krajine. 



9POKLADY MAĎARSKA 

KRAJINA		
TERMÁLNYCH		
PRAMEŇOV

TEKUTÉ POKLADY: PRAMENE

História 2 000 rokov starej kúpeľnej kultúry v Maďarsku 
siaha až do čias Rimanov. Turci ju na konci 16. a v priebehu 17. 
storočia obohatili o prepracovanú infraštruktúru, pričom časť 
z nej sa používa dodnes. Okolo pôvodných kúpeľov vznikali 
predovšetkým v 19. storočí krásne kúpeľné domy, ktoré boli v 
ostatných rokoch v tradičnom duchu zrenovované.

„MODLI	SA	ZA	ZDRAVÚ	MYSEĽ	V	ZDRAVOM	TELE“,	
POVEDAL	 BÁSNIK	 STAROVEKÉHO	 RÍMA	 JUVENÁL.	
LIEČIVÚ	SILU	TUNAJŠEJ	VODY	DOBRE	POZNALI	UŽ	
RIMANIA.	DNES	JE	MAĎARSKO	CENTROM	KÚPEĽNÉ-
HO	A	LIEČEBNÉHO	CESTOVNÉHO	RUCHU.	KRAJINA	
JE	NESMIERNE	BOHATÁ	NA	TERMÁLNE	PRAMENE:	
DOVEDNA	 SA	 NA	 JEJ	 ÚZEMÍ	 NACHÁDZA	 TAKMER	
1	500	HORÚCICH	PRAMEŇOV	S	VYŠE	270	RÔZNYMI	
TYPMI	MINERÁLNEJ	A	LIEČIVEJ	VODY.	NA	80	%	ÚZE-
MIA	 MAĎARSKA	 EXISTUJE	 NEJAKÁ	 FORMA	 POD-
ZEMNEJ	TERMÁLNEJ	VODY.

Maďarsko, krajina 
jazier a prameňov – 
pozrite si video

V Budapešti bol v roku 1927 otvorený 
jeden z prvých bazénov s vlnobitím 
na svete.

Niektoré sú samy osebe architektonickými skvostami. Viacero z  nich sa pridržiava 
pôvodného pôdorysu z osmanskej doby a sú postavené vo forme osemhranného bazénu 
pod tradičnou kupolou, ktorá dovnútra prepúšťa lúče denného svetla a vytvára na vode 
svetelnú hru. Kúpeľný cestovný ruch je v Budapešti významným lákadlom už od 19. storočia, 
preto tu vďaka takým architektonickým štýlom ako secesia vyrástli veľkolepé dominanty.

Väčšina veľkých kúpeľných komplexov má aj vonkajšie časti, vďaka čomu sa v lete zmenia na 
kúpaliská s prázdninovou atmosférou. 

Veľa kúpeľov však poskytuje aj špecializované liečebné programy, zamerané na určité 
zdravotné problémy. Tu budete v rukách odborníkov, a práve vďaka tomu je Maďarsko 
medzinárodne známe ako špičková destinácia v rámci liečebného a zdravotného cestovného 
ruchu. Certifikované liečivé vody v Maďarsku môžu účinne pomôcť pri množstve ťažkostí.

PRAMENE

Termálne kúpele Gellért

Zážitok z historických kúpeľov by si návštevníci 
nemali nechať ujsť. Nielenže poskytujú miesto na 
rekreáciu, oddych a osvieženie, ale väčšina z nich 
sídli v nádherných, vyše storočných budovách.

Széchenyiho termálne kúpele

Termálne kúpele Rudas
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KÚPEĽNÁ
OSMANSKÁ	NADVLÁDA	NA	MAĎARSKOM	ÚZEMÍ	SA	NETÝKALA	LEN	BUDAPEŠTI	–	A	TAK	SA	KÚPEĽNÁ	
KULTÚRA	ROZŠÍRILA	PO	CELEJ	KRAJINE.

Žiarivý príklad dedičstva tureckých hamamov v Maďarsku sa nachádza 140 ki-
lometrov na východ od Budapešti – v Jágri	(Eger). Návštevníci sa tu ponárajú 
do liečivej vody v 400-ročnej budove so zlatou kupolou, ktorá od tých čias pre-
šla rekonštrukciou. Tradičný osemhranný bazén a pozlátená mozaika zložená z 
200 000 kúskov sprítomňujú autentickú atmosféru pôvodných kúpeľov. Peno-
vé masáže a jablkový čaj ju ešte umocňujú.

Na juhu krajiny, blízko hraníc s Rumunskom, si v meste Makov	(Makó) môžete 
dopriať kúpeľ v budove pripomínajúcej chrámovú stavbu, ktorú navrhol uzná-
vaný architekt Imre Makovecz. Podobne ako slávna cibuľa (hagyma) z Makova, 
aj Makoveczove kúpele Hagymatikum poukazujú na ľudovú a pohanskú mi-
nulosť Maďarska. V kúpeľoch môžete zažiť tropickú búrku v jaskyni, zahrať si 
vonku v zime šach alebo si oddýchnuť v liečivom bahne z rieky Mureš.

Neďaleko hraníc so Srbskom, v Segedíne	(Szeged), si môžete užiť nočné kúpa-
nie v objatí neorenesančnej architektúry storočných termálnych kúpeľov Anna.

Maďarské kúpele však pomáhajú aj liečiť. Pobyt v jaskyni	Tapolca na sever-
nom pobreží Balatonu zmierňuje dýchacie ťažkosti. V jaskyni je teplota 14 – 16 °C 
a vysoká vlhkosť vzduchu, ktorý je navyše plný iónov a obsahuje minimum pra-
chových častíc. Vďaka týmto vlastnostiam sa Tapolca už dlho považuje za oázu 
zdravia. Počas druhej svetovej vojny ju používala ako úkryt nemocnica, ktorá 
bola umiestnená nad ňou. V jaskyni nachádzajú úľavu pacienti s rozličnými ťaž-
kosťami a jej liečivé účinky radi využívajú aj hostia z neďalekého hotela, ktorý 
podporuje aktívny oddych.

Jeden z najväčších kúpeľných komplexov v Európe sa nachádza v meste Haj-
dúszoboszló na východe krajiny. Za povšimnutie stojí aj kúpeľný komplex 
v debrecínskom lesoparku, jaskynné kúpele v Miskolctapolca či vonkajšie 
kúpalisko Sóstógyógyfürdő pri meste Níreďháza	 (Nyíregyháza). Osobitnú 
zmienku si zaslúži soľný kopec v obci Egerszalók	– rozľahlá prírodná vyvýšeni-
na, pri ktorej bolo postavené luxusné kúpeľné centrum. Miestne pramene sú 
výnimočne liečivé. V Šárváre	(Sárvár) na severozápade Maďarska vyvierajú z 
miesta hlboko pod zemou dva liečivé pramene, ktoré napájajú rozľahlý kúpeľ-
ný komplex.

Ešte o niečo južnejšie leží mesto Gyula s unikátnymi hradnými kúpeľmi v pro-
stredí stredovekej pevnosti. Pôvodné kúpele boli premenené na rekreačné 
stredisko v roku 1970, teda 450 rokov po tom, ako ich na kúpanie využívali Turci. 
Pobyt v rozľahlých termálnych kúpeľoch pri meste Harkány, ktorých značná 
časť je pod holým nebom, môže pomôcť pri liečbe neplodnosti či artritídy.

KRAJINA	KÚPEĽNEJ	KULTÚRY
TEKUTÉ POKLADY: PRAMENE

Jazero Hévíz – pozrite si video:

Najznámejším kúpeľným centrom neďaleko 
Balatonu je Hévíz – najväčšie biologicky aktív-
ne termálne jazero na svete. Jeho liečivé účin-
ky priťahujú návštevníkov v každom ročnom 
období. 

KULTÚRA

Hévíz Kúpele Hagymatikum, Makov (Makó)
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Pikantná, mäsitá, výdatná, pestrá a lahodná – maďarská kuchy-
ňa je nebesky chutná! Počnúc predjedlami cez polievkové špe-
ciality a výrazné hlavné jedlá až po hriešne dobré dezerty, ale 
aj pouličné jedlo – tu je niekoľko najobľúbenejších maďarských 
špecialít, ktoré by ste určite mali ochutnať.

Z predjedál stojí za povšimnutie husacia pečeň, ktorej je Ma-
ďarsko druhým najväčším producentom, hneď po Francúzsku. 
Mnohé reštaurácie ju zahrnuli do svojich jedálnych lístkov a ba-
lenie jemnej paštéty foie gras bude aj skvelým suvenírom. Medzi 
množstvom polievok vyniká hovädzí guláš so zeleninou a rybacia 
polievka halászlé, špecialita vyhľadávaná v Segedíne a v meste 
Baja. Zatiaľ čo variant z mesta Baja sa pripravuje výlučne z kapra 
a spôsob prípravy je oveľa jednoduchší, segedínske halászlé ob-
sahuje mäso z niekoľkých rýb a vývar sa precedí cez sitko.

Z hlavných chodov je Maďarsko hrdé na svoje dusené hovädzie 
pomaly pripravované na miernom ohni či kurací paprikáš – csir-
kepaprikás, ktorý patrí k charakteristickým jedlám. Plnená ka-
pusta – kapustové závitky plnené mletým bravčovým mäsom, 
sú dôležitou súčasťou kuchyne v zimných mesiacoch, kým lečo 
sa jedáva najmä koncom leta. 

Paprika dodáva Maďarsku chuť 
už 200 rokov – pozrite si video

Z pouličného občerstvenia sú obľúbené najmä chutné vy-
prážané langoše, ktoré sa v Maďarsku ochucujú smotanou, 
cesnakom a syrom. Sladký kürtőskalács je trdelník obalený 
v práškovom cukre, vanilke, strúhanom kokose alebo nase-
kanej čokoláde či vlašských orechoch. Rétes, čo je maďar-
ský výraz pre štrúdľu, má najčastejšie čerešňovú, jablkovú 
alebo makovú plnku.

Najobľúbenejším jedlom z cestovín je v Maďarsku túrós 
csusza – rezance na slano s tvarohom a slaninou. Rakott 
krumpli je maďarský názov pre francúzske zemiaky s vajíč-
kom a klobásou, zatiaľ čo dusené zemiaky s červenou pap-
rikou a klobásou sa nazývajú paprikás krumpli. Všetky tieto 
špeciality spája to, že Maďari s obľubou takmer každé jedlo 
ochucujú trochou kyslej smotany.

Čo sa týka dezertov, tie má Maďarsko vynikajúce. Výdatné 
Gundelove palacinky sú plnené orechmi s rumom a poliate 
polevou z tmavej čokolády, zatiaľ čo piškótový dezert na-
zývaný šomló halušky je ochutený vanilkou, čokoládovou 
polevou, rumom a hrozienkami. Za zmienku stojí aj túró-
gombóc – sladké knedličky s tvarohom a sladkou polevou 
z kyslej smotany.

KLASIKA	MAĎARSKEJ	
KUCHYNE

KULINÁRSKE POKLADY

MAĎARSKÁ	 KUCHYŇA	 –	 TO	 NIE	 JE	 LEN	 GULÁŠ	 A	
PAPRIKA.	PRIJMITE	NAŠE	POZVANIE	A	DOPRAJTE	
SI	ZÁŽITOK	ZO	ZNAMENITEJ	GASTRONÓMIE	NAŠEJ	
KRAJINY.	MAĎARSKO	SA	VYZNAČUJE	KREATÍVNY-
MI	RECEPTAMI,	KVALITNÝMI	PRÍSADAMI	A	PRIATEĽ-
SKÝMI	SLUŽBAMI,	A	VYTVÁRA	ŽIVÉ	SPOJENIE	TRA-
DIČNÝCH	A	MODERNÝCH	CHUTÍ.	

Najznámejšími zákuskami sú klasické dobošky a Es-
terházyho torta, ale z Maďarska pochádzajú aj ore-
chovo-marhuľové žerbó rezy a marhuľovo-tvarohové 
Rákocziho	rezy.

Dobošové rezy Langoš Lečo
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V Maďarsku vyrábame víno vyše tisíc rokov. Máme vlastné 
odrody ako furmint alebo juhfark. Máme tu jedinečné oblasti 
sopečného pôvodu ako Tokaj či Somló. A máme vynikajúce 
vína s noblesnou minulosťou, ako je tokajský výber (aszú) či 
ospevovaný Egri Bikavér („býčia krv“). 

Tu, v Karpatskej kotline, medzi 45. a 49. rovnobežkou severnej 
zemepisnej šírky, dodnes kladieme každý rok veľký dôraz na 
rozhodovanie, kedy a do akej miery vinič orezať, ktoré odrody sa 
k sebe hodia, a ktoré je kam vhodné zasadiť. Túto prácu neurobí 
samotný vinič, ani slnko či pôda – prírodné elementy o tom 
rozhodnúť nedokážu. Preto v Maďarsku veríme, že naše vína sú 
nositeľom jedinečnej osobnej hodnoty, dotyku ľudskej ruky, čo 
je súčasne zárukou neustáleho zdokonaľovania.

MAĎARSKÉ	VÍNA	–	
OSOBNE

TEKUTÉ POKLADY: VÍNA

KAŽDÁ	 KRAJINA	 MÁ	 SVOJE	 KVALITY	 A	 TRADÍCIE	 –	 HODNOTY,	 KTORÉ	
NAZÝVAME	 KULTÚROU.	 NEODDELITEĽNOU	 SÚČASŤOU	 TEJTO	 KULTÚRY	 JE	
VÍNO,	 KTORÉ	 UŽ	 NIEKOĽKO	 TISÍCROČÍ	 PRINÁŠA	 NIELEN	 POTEŠENIE,	 ALE	
POSKYTUJE	AJ	OBŽIVU	MNOHÝM	GENERÁCIÁM.

Najcennejším prvkom pri výrobe maďarského vína, a určite aj tým najviac zasväteným, sú vinári, 
ktorí pracujú v harmónii s pôdou, slnkom a samotným viničom. V priebehu stáročí každý jeden rok 
generácia za generáciou usmerňovala a premieňala dary prírody na nové odvážne nápady. Vďaka 
blahodarnému dotyku ľudskej ruky majú všetky naše vína, rovnako ako samotní vinári, svoju osobitosť. 
Ich nevyčerpateľná hojnosť spočíva práve v ich rôznorodosti. Niet pochýb, že bez množstva týchto 
osobitých podôb vína by bol svet chudobnejší. 

VÍNA
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„SKRZ	TOKAJSKÉ	HROZNO	VŠAK	NEKTÁR	SI	NÁM	NALIEVAL“*	–	
SPIEVA	SA	V	NAŠEJ	HYMNE.	NIET	DIVU,	ŽE	SA	O	ŇOM	ZMIEŇUJE	
DOKONCA	AJ	MAĎARSKÁ	NÁRODNÁ	HYMNA,	PRETOŽE	TOKAJ-
SKÝ	VÝBER	JE	CELOSVETOVO	NAJOSPEVOVANEJŠIE	DEZERTNÉ	
VÍNO.	NAVŠTÍVTE	NÁS	A	MY	SA	S	VAMI	PODELÍME	O	NAŠE	TA-
JOMSTVO!

* Maďarská národná hymna, József Margócsy, preklad z roku 1902

Tokajský výber patrí medzi najunikátnejšie 
vína na svete. Je to takmer zázrak prírody. 
Mesto Tokaj, podľa ktorého dostala meno 
aj celá vinohradnícka oblasť, leží 230 km na 
východ od Budapešti. Pôda tu pozostáva zo 
zmesi sopečného prachu a kameňov. Jeseň 
je tu dlhšia a suchšia, ale okolité rieky a lesy 
sa každé ráno zobudia do závoja jemného 
oparu, vďaka čomu sú bobule aszú (maďarský 
výraz pre hrozno pokryté ušľachtilou plesňou) 
také výnimočné. Vzácne bobule sa zbierajú 
jednotlivo a nechajú sa máčať vo fermentujúcej 
šťave odrody furmint, lipovina alebo muškát 
žltý, aby víno získalo svoj mimoriadne bohatý 
obsah. Takto prepracovaný mušt fermentuje 
a zreje v sudoch z maďarského duba niekoľko 
rokov. Výsledkom je mimoriadne komplexné 
sladké víno s neprekonateľnou chuťou: tokajský 
výber.

Tokajskú vinohradnícku oblasť tvorí 27 
určených obcí a vinohrady sa v nej rozkladajú 
na území približne 6 000 hektárov. Bola 
celosvetovo prvou vinohradníckou oblasťou, 
ktorá bola v roku 1737 vymedzená kráľovským 
dekrétom. Tokaj bol zaradený do Zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO v roku 2002 pod 
názvom „Historicko-kultúrna krajina Tokajskej 
vinohradníckej oblasti“.

ESENCIA	
ZÍSKANÁ	ZO	ZEME	A	SLNKA

TEKUTÉ POKLADY: TOKAJSKÝ VÝBER

Pozrite si toto 
video a pochopíte, 
prečo je naše víno 
také výnimočné

Tokajský výber

Tokajský výber pochádza z Tokajskej vinohradníckej oblasti na severe 
Maďarska.  Je to prirodzene sladké víno, ktoré vďaka jeho ucelenej a nádherne 
vyváženej chuti podávajú aj tie najprestížnejšie reštaurácie na svete.
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PODOBNE	AKO	FRANCÚZSKE	ŠAMPANSKÉ	ČI	SYR	GORGONZOLA,	MAĎARSKÁ	PÁLENKA	JE	NÁZOV	
VÝROBKU	S	CHRÁNENÝM	OZNAČENÍM	PÔVODU	(CHOP).	TO	ZNAMENÁ,	ŽE	PRI	KVASENÍ	SA	MUSÍ	
POUŽIŤ	VÝLUČNE	OVOCIE,	KTORÉ	VYRÁSTLO	V	MAĎARSKU,	A	NIE	KONCENTRÁT,	A	DESTILOVAŤ	AJ	
PLNIŤ	DO	FLIAŠ	SA	MUSÍ	TAKISTO	NA	ÚZEMÍ	MAĎARSKA.	POČAS	PROCESU	ZRENIA	JE	POVOLENÉ,	
ABY	SA	V	NEJ	NACHÁDZALA	AJ	OVOCNÁ	DUŽINA	ALEBO	SUŠENÉ	OVOCIE.

Pálenka dostáva názvy nielen podľa druhu ovocia, 
z ktorého je vyrobená, ale aj na základe precíznych 
výrobných postupov: ágyas pálinka sa necháva aspoň tri 
mesiace vyzrieť spolu s ovocím, zatiaľ čo törkölypálinka 
sa vyrába z hroznových výliskov.

CHUTE	A	TRADÍCIE	PÁLENKY
TEKUTÉ POKLADY: PÁLENKA

Pálenka, Unicum a sóda – pozrite si video 

Osem maďarských regiónov sa špecializuje na výrobu 
osobitej pálenky, ktorá spĺňa požiadavky komplexných 
noriem. Produkty z týchto oblastí boli zaradené do 
kategórie so známkou CHOP a patrí medzi ne Satmárska 
a Békešská slivovica, marhuľovica z Kecskemétu a Göncu, 
Sabolčská jablkovica, višňovica z Újfehértó, hruškovica 
z regiónu Göcsej a vínovica z Pannonhalmy. Mnísi v 
historickom Pannonhalmskom opátstve vyrábajú víno aj 
destiláty už 1 000 rokov.

Výber ovocia, ktoré sa používa, a miesta, na ktorých 
sa destiluje, siahajú od regiónu Göcsej na západe až 
po Szatmár na východe, z čoho vyplývajú rôznorodé 
historické tradície výroby tohto uznávaného destilátu.

Počas vlády Habsburgovcov a v povojnovom režime 
ho vyrábali štátne podniky. Po roku 1989 sa rozvinula 
súkromná výroba, zlepšila sa kvalita a pálenka sa vďaka 
nápaditým marketingovým kampaniam a kreatívnym 
etiketám stala trendovým nápojom. V Budapešti potom 
ako huby po daždi vyrástli špecializované podniky. 
Múzeum pálenky na ulici Király ponúka degustáciu 
bohatého výberu ovocných destilátov a prostredníctvom 
expozície približuje aj históriu tohto nápoja.

Hoci sa výrobné postupy časom zmodernizovali, v 
zásade sa aj dnes pridržiavajú tradície. Ovocie sa 
najskôr pozbiera, zbaví sa kôstok, rozmliaždi sa 
a nechá sa približne dva týždne kvasiť. Potom sa 
destiluje, v prípade kotlíkového destilačného prí-
stroja dvakrát, a nechá sa zrieť v drevených alebo 
kovových sudoch.

Pálenka sa má podávať pri izbovej teplote v pohá-
roch tulipánového tvaru s oblým dnom a úzkym 
vrchom, aby sa v ňom koncentrovali uvoľnené aró-
my. Vychutnáva sa v rámci spoločného prípitku po 
štrngnutí pohármi a po malých dúškoch – určite nie 
naraz až do dna.
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BALATON

BALATON,		
NAJVÄČŠIE	JAZERO	
V	STREDNEJ	EURÓPE

ODKRÝVANIE MAĎARSKÝCH POKLADOV:  
JAZERO BALATON 

Balaton je najrušnejší v lete, keď k jeho 236 kilometrov dlhému 
pobrežiu prichádzajú rodiny s deťmi stráviť prázdniny. Pobyt 
pri jazere ponúka množstvo potešení, počnúc popíjaním vína 
na slnkom zaliatych sopečných svahoch severného pobrežia, 
až po zábavu za mesačnej noci na živom hudobnom festivale 
na južnom brehu.

Najobľúbenejšími destináciami sú životom prekypujúci Siófok, 
kúpeľný Balatonfüred, historická obec Tihany, vinicami le-
movaná oblasť Badacsony či liečivé jazero Hévíz. Z vodných 
športov si tu môžete užiť windsurfing, pádlovanie v stoji či na 
kajaku, vodné bicykle alebo jachting, zatiaľ čo množstvo pláží 
ponúka oddych a osvieženie. Pri južnom brehu je jazero plytšie, 
takže predstavuje vynikajúce miesto na hry pre rodiny s deťmi, 
rekreačné plávanie, tréning pre športovcov i kúpanie pre dovo-
lenkárov. Diváci si môžu užiť preteky v jachtingu Modrá stuha, 
ktorej tradícia siaha až do roku 1934, a jej štart i cieľ je v meste 
Balatonfüred.

Vďaka nekonečným turistickým trasám, kopcom a rozhľad-
niam, na ktoré možno vyliezť, objavovaniu adrenalínových par-
kov, možnostiam jachtingu či 204 km dlhej cyklotrase, ktorá 
vedie okolo celého jazera, prekvitá v regióne aj aktívne trávenie 
dovolenky. Jedinečným zážitkom je veslovanie po jaskynnom 
jazere Tapolca, ktoré je súčasťou národného parku Balatonská 
vysočina prebrázdeného náučnými chodníkmi, kde tu a tam 
vyčnieva svedecký vrch. 

Gastronomický cestovný ruch, ktorý je hnacou silou celo-
ročne fungujúceho odvetvia, ešte umocňuje šesť balaton-
ských vinohradníckych oblastí: Badacsony, Balatonboglár, 
Balatonfüred-Csopak, Balatonská vysočina, Nagy-Somló 
a Zala. Popri týchto oblastiach vytvorili špecializovaní vý-
robcovia a vinári jedinečné gastronomické centrum v ne-
ďalekej kotline Káli. Každú nedeľu sa na trhu Liliomkert v 
obci Káptalantóti predávajú domáce syry, medy a džemy, 
nehovoriac o levandulei vo všetkých podobách, ktoré si len 
možno predstaviť.

V ostatných rokoch sa Balaton mení zo sezón-
neho dovolenkového strediska na celoročnú 
destináciu s neustále sa zlepšujúcou infra-
štruktúrou a množstvom nových atrakcií. Výz-
namný podiel na tom má zdravotný cestovný 
ruch, ktorý prekvitá vďaka hojnosti liečivých 
prameňov. V známom kúpeľnom mestečku 
Hévíz blízko Balatonu sa návštevníci môžu po-
noriť do upokojujúcej vody druhého najväčšie-
ho termálneho jazera na svete.

Jazero Balaton – pozrite si video:

V  okolí Balatonu nechýbajú ani kultúrne atrakcie, 
medzi ktorými možno spomenúť pôsobivé pamäti-
hodnosti ako kaštieľ Festeticsovcov, benediktínske 
opátstvo v Tihanyi, ako aj hrady v mestách Sümeg, 
Veszprém a Szigliget. Miestne festivaly sa zameria-
vajú na širokú škálu hudobných žánrov, od klasickej 
až po špičkovú súčasnú hudbu, a zahŕňajú poduja-
tia od VeszprémFestu v historickom centre mesta až 
po festival Balaton Sound v meste Zamárdi.

JAZERO	 BALATON,	 PRÍRODNÝ	 SKVOST	 S	 PRELÍ-
NAJÚCIMI	SA	ODTIEŇMI	MODREJ,	ZELENEJ	A TYR-
KYSOVEJ	 NA	 HLADINE,	 POSIATY	 BIELYMI	 PLACH-
TAMI	 VZDIALENÝCH	 LODIEK,	 JE	 POPREDNOU	
DOVOLENKOVOU	DESTINÁCIOU	V	MAĎARSKU,	BEZ	
OHĽADU	 NA	 ROČNÉ	 OBDOBIE.	 NAJVÄČŠIE	 JAZE-
RO	V	STREDNEJ	EURÓPE	LÁKA	NÁVŠTEVNÍKOV	PO	
CELÝ	 ROK	 SVOJIMI	 JEDINEČNÝMI	 PRÍRODNÝMI	 AJ	
KULTÚRNYMI	 ZAUJÍMAVOSŤAMI,	 VYNIKAJÚCOU	
GASTRONÓMIOU,	KÚPEĽNÝM	ODDYCHOM	ČI	AKTI-
VITAMI	V	PRÍRODE.

Benediktínske opátstvo v Tihanyi

Kaštieľ Festeticsovcov v meste Keszthely
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VÝCHOD

NAJLEPŠIE	DÔVODY	NA	NÁVŠTEVU	
VÝCHODNÉHO	MAĎARSKA

ODKRÝVANIE MAĎARSKÝCH POKLADOV

VÝCHODNÉ	MAĎARSKO	JE	DOMOVOM	SVETOZNÁMEHO	DEZERTNÉHO	VÍNA	–	TOKAJSKÉHO	VÝBERU,	
OSMANSKÉHO	DEDIČSTVA	V	 JÁGRI	A	ČERVENÉHO	VÍNA	EGRI	BIKAVÉR	 („BÝČIA	KRV“),	 KTORÉ	 JE	
PRIAM	SYMBOLOM	TEJTO	OBLASTI.	PLANINY,	MOKRADE	A	JEDINEČNÁ	FAUNA	NÁRODNÉHO	PARKU	
HORTOBÁGY	A	NAJVÄČŠÍ	 KÚPEĽNÝ	KOMPLEX	EURÓPY	V	MESTE	HAJDÚSZOBOSZLÓ,	 SA	 TAKISTO	
NACHÁDZAJÚ	V	TEJTO	ČASTI	KRAJINY.

Debrecín (Debrecen) a okolie – pozrite si video

DEBRECEN	A	OKOLIE
V tejto oblasti leží životom prekypujúci Debrecín	(Debrecen), druhé najväčšie mesto Maďarska. Pri krátkych a 
príjemných potulkách centrom, ktorého väčšia časť je pešou zónou, môžete obdivovať triptych slávneho ma-
ďarského maliara Mihálya Munkácsyho v Dériho múzeu, vychutnať si výhľad z Veľkého kostola reformovanej 
cirkvi a nadýchať sa podnetnej umeleckej atmosféry v centre moderného a súčasného umenia MODEM. Ulice 
Piac utca a Hal köz lemujú bary a reštaurácie, zatiaľ čo v mestskom parku Nagyerdő na vás čakajú možnosti 
kúpeľného oddychu, ale aj zoologická záhrada a iné skvelé atrakcie ideálne pre rodiny s deťmi.

Z Debrecína je ľahko dostupný najväčší kúpeľný komplex v Európe, ktorý sa nachádza v meste Hajdúszoboszló. 
Jeho súčasťou je akvapark Aqua Palace s množstvom bazénov, sáun a toboganov. Majstrovské jazdecké ume-
nie, jedinečný maďarský stepný dobytok a zriedkavé druhy vtáctva sú symbolmi neďalekého Národného parku 
Hortobágy, zaradeného do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V rezervácii pri jazere	Tisza si môžu náv-
števníci urobiť výlet loďou a pozorovať z nej približne 30 druhov vtákov vrátane volaviek a kormoránov. Ekocen-
trum pri obci Poroszló sa môže pochváliť najväčším sladkovodným akváriom v Európe, zatiaľ čo okolo jazera 
Tisza vedie 70 kilometrov dlhá cyklistická trasa a nekonečné množstvo pláží s prístupom na otvorené jazero.

EGER	A	OKOLIE
Jáger	(Eger) so svojím hradom, týčiacim sa nad barokovým centrom, predsta-
vuje ideálnu destináciu na krátku mestskú dovolenku. Minaret a turecké kúpele 
sú pozostatkami osmanskej nadvlády, zatiaľ čo hradná expozícia stredovekých 
zbraní prenáša návštevníkov do čias hrdinských bitiek. Katedrála a arcibiskup-
ský palác zas vracajú návštevníka späť do významnej cirkevnej minulosti.

Slávne jágerské červené víno Egri Bikavér, spojené s historickou legendou, 
láka do vínnych pivníc, ktoré sa nachádzajú priamo v meste, ako aj v priľah-
lom Údolí krásnych žien.

Za mestom Jáger sa rozkladá kopcovitá oblasť horského pásma Matra a 
Bukových vrchov s ideálnymi podmienkami na severskú chôdzu či bežecké 
lyžovanie, ako aj úzkorozchodnou železnicou či adrenalínovými parkami. Z 
prírodných zaujímavostí stojí za zmienku najmä vodopád v údolí Ilona, vy-
hliadková veža na kopci Galyatető, najvyšší bod Maďarska – vrch Kékestető 
a úľové skaly Bükkalja. Mestá Níreďháza, Mezőkövesd a obec Demjén zas 
ponúkajú kúpeľný oddych.

Na opačnej strane Bukových vrchov neďaleko Miškovca (Miskolc) leží pekná 
dedinka Lillafüred, ktorá má vlastnú úzkorozchodnú železnicu a blízke jazero 
Hámori ponúka možnosti člnkovania. Na hrade	Diósgyőr	sa pravidelne ko-
najú koncerty a ukážky vojenského umenia, zatiaľ čo plavci si užijú jedinečné 
jaskynné kúpele v Miskolctapolca.

Jáger a okolie – 
pozrite si video:

Jazero Tisza

Hortobágy

Jáger
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Jazero Tisza
Debrecen

Miskolctapolca
DiósgyőrLilafüred

Ópusztaszer

Makó

Szeged

Eger

Gyula

Aggtelek

DEBRECÍN A OKOLIE

JÁGERSKÝ REGIÓN

OBLASŤ GYULA

SEGEDÍNSKY REGIÓN

TOKAJ A NÍREĎHÁZA

Tokaj

Nyíregyháza

Sárospatak

Hajdúszoboszló

Hortobágy

TOKAJ	A	NÍREĎHÁZA
Tokajská oblasť, slávna vďaka svojmu prirodzene sladkému vínu, a jej hojné 
vínne pivnice sú ďalšou lokalitou zaradenou do Zoznamu svetového dedič-
stva UNESCO. Ďalšími atrakciami tejto oblasti sú adrenalínový park Zemplén, 
zoopark v Níreďháze a kvapľové jaskyne Aggtelek.	Návštevníci môžu spozná-
vať hrady v mestách Boldogkő, Füzér a Sárospatak, postavené začiatkom 18. 
storočia, alebo prejsť najdlhšiu židovskú pútnickú trasu v Maďarsku – Csoda-
rabbik útja, ktorá začína aj končí v meste Mád. Cesta stredovekých kostolov 
vznikla v roku 2009 tak, aby zahrnula všetky významné cirkevné dominanty 
na hornom toku rieky Tisa. Neďaleko hradu Füzér, v meste Hollóháza, sa vyrá-
ba prepracovaný porcelán, odraz tradície umeleckých remesiel, ktorá siaha až 
do roku 1777, keď bola na tomto mieste založená sklárska manufaktúra.

Tokaj a Níreďháza – 
pozrite si video

GYULA	A OKOLIE
V juhovýchodnej časti Maďarska sa nachádza mesto Gyula s rozsiahlym kúpeľným cen-
trom v 600-ročnom kaštieli Almásyovcov. Každý rok v júli sa tu konajú hradné slávnosti 
s rekonštrukciou slávnych bitiek. Interaktívna výstava v priebehu celého roka odhaľuje 
detaily z každodenného života aristokratických rodín. Neďaleké mesto Békešská Čaba 
(Békéscsaba) láka eklektickou zmesou zaujímavostí, vrátane najväčšieho evanjelické-
ho kostola v Európe, ako aj múzeom a pamätným domom venovaným významnému 
maďarskému maliarovi obdobia romantizmu Mihályovi Munkácsymu, a každoročne v 
októbri ešte aj trojdňovým Festivalom čabianskej klobásy.

SZEGED	A OKOLIE
Slnečný Segedín (Szeged) pri rieke Tisa (Tisza) ponúka secesnú architektúru a pestré 
galérie. V centre mesta priťahuje pozornosť vysoký Votívny kostol a hlavné námestie, 
kde sa každoročne koná Segedínsky letný festival pod holým nebom. Neďaleko mesta 
sa nachádza obľúbený vodný park, mesto Makov (Makó) s kúpeľným domom, ktorý je 
dielom známeho architekta Imreho Makovecza, a takisto pamiatkový park Ópusztaszer 
s možnosťami pozorovania nočnej oblohy a výstavou na tému zaujatia vlasti. Štyri druhy 
termálnej vody v oceňovanom kúpeľnom komplexe v meste Mórahalom si môžete užiť 
v štrnástich vnútorných či siedmich vonkajších bazénoch, a vyskúšať môžete aj niektorú 
z ôsmich sáun.

Centrum Segedína
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Šopron a okolie –  
pozrite si video:

NAJLEPŠIE	DÔVODY	NA	NÁVŠTEVU		
ZÁPADNÉHO	MAĎARSKA

ODKRÝVANIE MAĎARSKÝCH POKLADOV

JEDINEČNÁ	 FAUNA	 V	 OBLASTI	 NÁRODNÉHO	 PARKU	 FERTŐ-HANSÁG,	 POPREDNÁ	
HISTORICKÁ	DOMINANTA	PANNONHALMY	A	ELEGANTNÝ	KAŠTIEĽ	V	OBCI	NAGYCENK	
CHARAKTERIZUJÚ	 ZÁPADNÉ	 MAĎARSKO,	 KTORÉ	 BOLO	 V	 MINULOSTI	 DOMOVOM	
SLÁVNYCH	MAĎARSKÝCH	VODCOV	A	VÝZNAMNÝCH	HUDOBNÝCH	SKLADATEĽOV.

SOPRON	A	OKOLIE
Bránou na západ je mesto Šopron	(Sopron) ležiace pri hraniciach s Rakúskom. Domi-
nuje mu známa požiarna veža, symbol znovuzrodenia barokovej veľkoleposti tohto stre-
dovekého mesta, ktoré v roku 1676 spustošili plamene. Dodnes tu možno rozoznať po-
zostatky niekdajšieho rímskeho fóra. Môžete si takisto prejsť miestne múzeá, ku ktorým 
patrí napríklad Stornov dom, kde sú vystavené stredoveké zbrane i klavír Franza Liszta. 
Frankovka modrá, kvalitná gastronómia a termálne pramene ešte zvýraznia príjemný 
pocit z dovolenky strávenej v tomto meste.

Neďaleko odtiaľ, v meste Fertőd, sa nachádza bohato zdobený kaštieľ Esterházyovcov, v 
obci Nagycenk zasa kaštieľ Széchenyiovcov, a v blízkosti Šopronu je aj pamätné miesto 
Paneurópskeho pikniku, dejiska dramatických udalostí, ktoré prispeli k pádu Berlín-
skeho múru v roku 1989. Oblasť Neziderského jazera, zaradená do Zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO, láka cyklistov, milovníkov pešej turistiky i ornitológov na návštevu 
vtáčej rezervácie v Národnom parku Fertő-Hanság. Neziderské jazero, v Maďarsku nazý-
vané Fertő-tó, priťahuje jachtárov, rybárov a nadšencov vodných športov.

BÜK	A	SÁRVÁR
Nechajte sa pohltiť jedným z najlepších kúpeľných zážitkov, ktoré táto oblasť ponúka. 
Termálne kúpele Bükfürdő aj kúpele v meste Šárvár (Sárvár) sú rozľahlé komplexy s 
plochou niekoľkých tisícov metrov štvorcových. Vo väčšine bazénov je liečivá voda, do 
ktorej sa môžete ponoriť a vyplaviť tak každodenné starosti. Vnútorné i vonkajšie zážit-
kové bazény, tobogany a sauny týchto kúpeľných komplexov ponúkajú aj nekonečné 
možnosti zábavy aj mnohoraké príležitosti na oddych pre páry, rodiny s deťmi či skupiny 
priateľov každého veku.

Centrum Šopronu

Kaštieľ Esterházyovcov v meste Fertőd

ZÁPAD
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Sopron
Fertőd

Nagycenk

Bükfürdő

Pécs

Villány
Harkány

Orfű

Pannonhalma

Győr

ŠOPRONSKÝ REGIÓN

GYŐR A PANNONHALMA

PÄŤKOSTOLSKÁ OBLASŤ (PÉCS)

BÜK A ŠÁRVÁR

Balaton

Sárvár

Pécs a okolie –  
pozrite si video

GYŐR	A	PANNONHALMA
Pannonhalmské arciopátstvo rozprestierajúce sa na kopci v župe Győr-Moson-Sopron je tisícročná do-
minanta oblasti, kde sa dodnes vyrába víno a pestuje sa levanduľa. Medzi pokladmi miestnej bohatej 
knižnice s 360 tisícami knižných diel sa nachádza aj najstarší zachovaný dokument písaný v maďarskom 
jazyku, ktorý pochádza z roku 1055. Jednodňové výlety a degustácie sú tematicky zamerané na tisícroč-
nú kláštornú históriu, zatiaľ čo reštaurácia priamo v budove arciopátstva ponúka sezónne menu. Pan-
nonhalma sa nachádza pri meste Ráb (Győr), do ktorého sa pohodlne dostanete z Budapešti a budete 
môcť obdivovať jeho barokové centrum s pôsobivými kostolmi a panskými sídlami. 

PÉCS	A	OKOLIE
V juhozápadnom kúte Maďarska v blízkosti hraníc s Chorvátskom leží mesto Päťkostolie (Pécs), ktoré 
oplýva kultúrou a históriou. Priamo v meste, v návštevníckom centre Cella Septichora, sú vystavené po-
zostatky starobylého rímskeho mesta Sopianae vrátane hrobiek z ranokresťanského obdobia, ktoré sú 
zaradené do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Osmania tu po sebe zanechali Mešitu pašu Kasi-
ma, minaret a turecké kúpele. Diela významných umelcov súvisiace s mestom Pécs – vrátane postim-
presionistického maliara Tivadara Csontváryho Kosztku a priekopníka op-artu Victora Vasarelyho – zasa 
môžete nájsť v ich vlastných galériách pozdĺž Múzejnej ulice.

V inej časti mesta vznikla kultúrna štvrť Vilmosa Zsolnaya, a to v okolí manufaktúry, kde sa vyrábala 
známa rovnomenná keramika. Dnes je na tomto mieste zriadené múzeum s výstavami prác miestnych 
dielní, a nachádza sa tu aj interaktívna vedecká expozícia Labor, bábkové divadlo či koncertná hala.

Tradícia	pestovania	vína	v	regióne	Villány sia-
ha až do čias starovekého Ríma. V 16. storočí sem 
Srbi priniesli odrodu kadarka spolu so znalosťami 
o postupoch výroby červeného vína. O zvyšok sa 
už postarali dlhé horúce letá – rozpálený juh Ma-
ďarska sa teší zo submediteránneho podnebia. 
Miestne vinárske dynastie sa venujú výrobe vína 
po celé generácie. Táto oblasť je známa najmä 
odrodami kabernet (Villányi Franc) a portugal.

Navštívte ktorúkoľvek vínnu pivnicu či prešov-
ňu a vyskúšajte kreatívne kulinárske špeciality 
či vínoterapiu, ktorú si môžete užiť v luxusných 
kúpeľných zariadeniach. V neďalekom mesteč-
ku Harkány zasa nájdete liečivé pramene, ktoré 
ľuďom už 200 rokov pomáhajú pri liečbe reumy. 
Aktívnejšiu rekreáciu si užijete pri jazerách Orfű 
s jedinečnými panoramatickými výhľadmi alebo 
v pohorí Mecsek, kde na vás čakajú skvelé mož-
nosti pešej turistiky.

Pannonhalmské arciopátstvo

Palkonya
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SLOVENSKÉ	SVETY	V	MAĎARSKU
POKLADY MAĎARSKA PRE SLOVENSKÝCH CESTUJÚCICH

PRE	SLOVÁKOV,	PRICHÁDZAJÚCICH	Z	KRAJINY	VYSOKÝCH	HÔR,	KRAJINA	
NEKONEČNÝCH	ROVÍN,	MAĎARSKO,	POSKYTUJE	OVEĽA	VIAC	ZAUJÍMAVOSTÍ,	
AKOBY	SA	NA	PRVÝ	POHĽAD	ZDALO.

SZARVAS:	SLOVÁCI	NA	VEĽKEJ	DUNAJSKEJ	NÍŽINE
Centrom Slovákov, ktorí územie dnešného Maďarska osídlili po vyhnaní Turkov, sa stalo mesto Sarvaš (Szarvas), kde 
vytvorili mikrokozmos svojskej, možno povedať, trochu stredozemskej atmosféry. Aj samotné mesto stojí za výdatnú 
prechádzku, tak kvôli obnoveným verejným priestranstvám, ako aj kvôli známemu arborétu. 

SZARVAS
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Galyatető

HUTY:	DODNES	EXISTUJÚCI	SVET	SLOVÁKOV	ZO	STREDOHORIA
V užších údoliach maďarských stredohorí - Matra, Bukové hory a Zemplínske hory - sa ukrývajú 
dedinky (huty), v ktorých sa kedysi zaoberali výrobou skla a ktoré pred stáročiami osídlili 
slovenskí drevorubači. Na mnohých miestach dodnes môžeme stretnúť ich potomkov, ktorí si 
hovoria „Tóti“. Aj samotné slovo Tót je svojské a má viac významov: hoci sa v minulosti používalo v 
pejoratívnom zmysle, Slováci žijúci v Maďarsku sa často sami takto nazývajú; a viac ako 220 000 
ľudí má priezvisko Tóth, čo znamená, že v Maďarsku sa takto volá každý päťdesiaty človek. 

ZALAVÁR:	BRÁNA	DO	SLOVANSKÉHO	
SVETA	KARPÁT
Mimoriadne zaujímavou a pestrou časťou 
Zadunajska je Zalavár, dedinka na juh od 
Balatonu, uprostred močaristého Malého 
Balatonu, ktorá bola kedysi, pred zaujatím 
oblasti, centrom slovanského života. Vykopávky 
tu odhalili obrysy tohto niekdajšieho, len málo 
známeho sveta; odkryli aj základy centrálneho 
chrámu. A tak, ak niekto chce získať predstavu 
o živote Slovanov pred príchodom Maďarov 
do Panónskej panvy, tu, pri Balatone, na to má 
možnosť.

MOHÁČ	(MOHÁCS),	SIGETVÁR	(SZIGETVÁR):	JUŽNÁ	BRÁNA	HISTORICKÉHO	UHORSKA
Južný cíp Zadunajska sa stáva čoraz obľúbenejšou turistickou destináciou. Niekdajší izolovaný 
svet drobných dedín sa otvoril: vinárstva, kúpele a špičkové reštaurácie vytvárajú na oddych 
idylickú vidiecku atmosféru. A hoci to dnes nie je všeobecne známa skutočnosť, historické 
piesne o porážke pri Moháči, alebo o hrdinských činoch Zrínyiho, sú si v maďarčine aj v 
slovenčine veľmi podobné. Južnú bránu Maďarska totiž popri Maďaroch bránili aj Slovania.

Szigetvár

Zalavár
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Z ôsmich pamätihodností, ktoré sa v Maďarsku nachádzajú, je sedem 
z kategórie kultúry. Patrí k nim aj Budapešť, ktorá zahŕňa až tri miesta: 
nábrežie Dunaja, hradnú štvrť a Andrássyho triedu.
Prvé sa vzťahuje na oba brehy rieky, na mosty, ktoré ich spájajú, ako 
aj na dominanty lemujúce nábrežie. Niektoré pamiatky sú uvedené aj 
konkrétne, napríklad veľkolepá neogotická budova parlamentu alebo 
majstrovské secesné dielo – palác Gresham, charakteristický pre pano-
rámu Pešti, či dramatická citadela na kopci v Budíne.
V hradnej štvrti s historickou atmosférou, ktorá od 13. storočia predsta-
vovala centrum moci, stojí niekdajší rozľahlý kráľovský palác, dnes sídlo 
Maďarskej národnej galérie. Neďaleké pamiatky, Kostol sv. Mateja a Ry-
bársku baštu, s oduševnením vytvoril architekt Frigyes Schulek kon-
com 19. storočia, pričom kostol bol postavený podľa pôvodného stre-

dovekého plánu. Andrássyho trieda je vymedzená širšie, takže zahŕňa 
aj Veľkú synagógu, bohato zdobenú budovu Maďarskej štátnej opery a 
nádherne zrekonštruovanú Hudobnú akadémiu Franza Liszta.
Na západe Maďarska sa nachádza Pannonhalmské opátstvo založené 
v roku 996, ktoré je aj dnes cirkevným a historicko-umeleckým cen-
trom. Súčasťou komplexu je aj arborétum a záhrada s bylinkami, krížo-
vé chodby, arcibiskupské múzeum, galéria a kaplnka.
Na severovýchode krajiny sa rozprestiera oblasť Tokaj, od roku 1737 vy-
hlásená za vinohradnícky región, ktorej preslávené vinárstvo je ďalšou z 
oblastí svetového dedičstva. Pozostáva z 3 000 vínnych pivníc na území 
27 osád vrátane dediny Mád a samotného Tokaja.
Neďaleký Národný park Hortobágy návštevníkom ukazuje, že človek 
môže žiť v harmónii s prírodou. Chov hospodárskych zvierat sa v týchto 

miestach prispôsobil prostrediu, pre ktoré sú typické soľné stepi a mokrade. Na jar a na 
jeseň táto lokalita priťahuje hniezdiace a migrujúce vtáctvo. Symbolom oblasti Hortobágy 
je aj Deväťoblúkový most a park s divožijúcimi zvieratami.
Bližšie k Budapešti leží Hollókő Ófalu. Je to názov zeleňou obklopenej starej časti obce 
Hollókő, nad ktorou sa týčia ruiny stredovekého hradu. Tento súbor ľudovej architektúry 
pozostáva z 55 domov a kostola.
Oblasť Neziderského jazera (Fertő-tó) je tvorená jedinečnou scenériou vinohradov a žije v 
nej rozmanitá fauna. Hranica s Rakúskom rozdeľuje jazero a jeho okolie na dve časti, ktoré 
sú však geologicky a historicky jednotné.
V dnešnom Pécsi na juhu Maďarska, kde pôvodne stálo rímske mesto Sopianae, sa nachá-
dza návštevnícke centrum Cella Septichora, obľúbená turistická atrakcia tejto oblasti. Jeho 
súčasťou je ranokresťanská nekropola zo štvrtého storočia.
1 200 jaskýň Aggteleckého krasu sa tiahne priamo pozdĺž hranice so Slovenskom a jeho 
súčasťou je aj 26 km dlhý jaskynný systém Baradla-Domica a Rákocziho jaskyňa č. 1, ktorá 
sa využíva na liečbu dýchacích ťažkostí.

Ešte predtým, ako sa po 
americkom západe začali 

potulovať kovboji, maďarská pusta 
už mala svojich „csikósov“. Pozrite 

si video, ktoré zachytáva ich 
jedinečný životný štýl.

SVETOVÉ	DEDIČSTVO	UNESCO	
V	MAĎARSKU

POKLADY UNESCO

MIESTA	 ZAPÍSANÉ	 DO	 ZOZNAMU	 SVETOVÉHO	 DEDIČSTVA	 UNESCO,	 MEDZI	 KTORÝMI	 NÁJDETE	
AJ	 TÁDŽ	MAHAL	 ČI	 GRAND	 CANYON,	 SA	 ROZDEĽUJÚ	 NA	 PRÍRODNÉ	 A	 KULTÚRNE	 PAMIATKY	 S	
VÝNIMOČNOU	HODNOTOU.

Hollókő

Rybárska bašta UNESCO
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ÚŽASNÉ	FESTIVALY	
POČAS	CELÉHO	ROKA

NAŠE KULTÚRNE POKLADY

ČI	UŽ	IDE	O	KLASICKÚ	ALEBO	ROCKOVÚ	HUDBU,	FILM	ALEBO	VÝTVARNÉ	UMENIE,	
VÍNO	ČI	 POULIČNÉ	 JEDLO,	MAĎARSKO	MÁ	FESTIVAL	NA	KAŽDÝ	 TYP	KULTÚRY	AJ	
GASTRONÓMIE.

CAFe	 Budapest (akronym vytvorený z názvu Contem-
porary Arts Festival – Festival súčasného umenia) oži-
vuje dianie v októbri. V  rámci neho sa koná aj podujatie  
Art	 Market	 Budapest a  festival world music Budapest	 Ritmo. 
Táto fantastická kultúrna akcia trvá vyše dvoch týždňov a prekypuje vý-
tvarným umením, tancom a alternatívnou hudbou. 

Početné festivaly pri jazere Balaton naplno využívajú výhody pobrež-
nej oblasti alebo dočasne ovládnu nejakú dedinku, ako napríklad Pa-
loznak, kde sa koná množstvo podujatí spojených s vínom a gastro-
nómiou, obohatených o prestížny a medzinárodne známy letný 
festival Jazzpiknik. Sopečné svahy severného pobrežia sú dokonalým 
prostredím pre Badacsony	Bor7, vyše dvojtýždňovú júlovú prehliad-
ku vín a gastronómie. Nedávno založenými podujatiami sú naprí-
klad BalatoniKÖR Gasztro Piknik, Gasztrohegy Badacsony či Szent 
György-hegy hajnalig, v rámci ktorého sú početné vínne pivnice na  
vrchu Szent György v čase splnu otvorené až do úsvitu.

Jedným z najuznávanejších maďarských podujatí je Se-
gedínsky	 letný	 festival	 pod	holým	nebom, ktorý sa 
koná v tieni katedrály na hlavnom námestí už od roku 
1931. Hudobní nadšenci v Šoproni netrpezlivo očakávajú 
každoročný VOLT	Festival a obyvatelia Pécsu sa vždy te-
šia na najlepšie maďarské hudobné skupiny na podujatí, 
ktoré nesie názov Fishing	on	Orfű. Tradičnými poduja-
tiami sú Debrecínsky kvetinový karneval, Hortobáďske 
jazdecké dni, veľkonočné oslavy v Hollókő či Festival 
bikavéru – „býčej krvi“, ktoré svojím osobitým charakte-
rom spestrujú dianie v priebehu roka.

Augustový festival Sziget, založený v roku 1993, 
sa takisto odohráva na viacerých pódiách. Celý 
program sa však koná na ostrove (po maďarsky 
„sziget“) v severnej časti Budapešti. V strede po-
zornosti je rock, pop, world music či elektronická 
hudba, ale na festivale nájdete aj filmy, divadlo, 
cirkusové vystúpenia, a dokonca aj lunapark. V 
roku 2019 sa podujatia v rámci tohto festivalu 
odohrávali na viac ako 60 miestach a návštev-
nosť bola rekordná.

Kulinárske festivaly oplývajú pestrou paletou maďarských 
špecialít, počnúc mäsom z mangalice cez klobásy či trdelní-
ky až po víno alebo pivo z remeselných pivovarov a poulič-
né občerstvenie. Ak máte radi vyberané jedlo, nenechajte si 
ujsť štvordňový Gourmet Festival, ktorý sa koná v máji. Sep-
tembrový Budapeštiansky festival vína je významným me-
dzinárodným podujatím na pozadí historického prostredia 
Budínskeho hradu.

Budapešť má ako hlavné mesto významný podiel na organizovaní dôležitých medzinárodných 
podujatí, ale aj na iných miestach krajiny je dianie dosť živé. Určite sa oplatí urobiť si výlet aj k Ba-
latonu, alebo do miest Pécs či Szeged v čase, keď sa tam koná nejaké podujatie.

Mnohé z nich majú dlhú históriu. Budapeštiansky	jarný	festival, ktorý sa prvýkrát konal v roku 
1981, trvá niečo vyše dvoch týždňov a zameriava sa predovšetkým na vysokú kultúru, takže do 
popredia sa dostávajú najmä kvalitné koncerty klasickej hudby. Súčasťou festivalu sú aj tanečné 
a divadelné predstavenia či výtvarné umenie. Podujatia sa konajú na rozličných miestach, od veľ-
kolepých, akými sú Peštianska reduta či Erkelovo divadlo, po životom prekypujúce ako Akvárium 
Klub alebo Loď A38.
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NAVŠTÍVTE	PARKY	
TMAVEJ	OBLOHY	ALEBO	
SPOZNÁVAJTE	JEDINEČNÚ	

FAUNU	V	KRÁSNEJ	
MAĎARSKEJ	PRÍRODE

NAŠE PRÍRODNÉ POKLADY

VIAC	AKO	PÄTINA	MAĎARSKA	JE	TVORENÁ	LESMI,	PRIČOM	10	%	Z	
NICH	PATRÍ	MEDZI	CHRÁNENÉ	OBLASTI.	NÁRODNÉ	ČI	PRÍRODNÉ	
PARKY,	 LOKALITY	 SVETOVÉHO	 DEDIČSTVA,	 GEOPARKY,	 PARKY	
TMAVEJ	 OBLOHY	 A	 BIOSFÉRICKÉ	 REZERVÁCIE	 SÚ	 ZÁRUKOU	
NERUŠENÉHO	 ODDYCHU	 V	 PRÍRODE.	 HOJNÉ	 SÚ	 TURISTICKÉ	
TRASY	V	PRÍRODE	AJ	MOŽNOSTI	ORGANIZOVANÝCH	VÝLETOV. Najstarší a najväčší národný park v Maďarsku je Hortobágy, miesto 

zaradené do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO a medzinárod-
ný park tmavej oblohy. Návštevníci zažijú bližší kontakt s týmto jedi-
nečným prírodným prostredím a jeho zvieratstvom na výletoch typu 
safari, plavbách loďou či na miestach určených na pozorovanie vtákov.

Dve tretiny Biosférickej rezervácie Dunaj-Tisa sa nachádzajú na území 
Národného parku Kiskunság, kde sa v prostredí slaných mokradí vy-
skytuje početná populácia dropov.

V Národnom parku Körös–Maros v oblasti Veľkej dunajskej kotliny 
možno spozorovať dropy, vydry, bociany čierne, ale aj orly, jastraby či 
haje hnedé.

Národný park Őrség je oceňovaná destinácia, ktorá vyniká ekologic-
kým poľnohospodárstvom. Jeho charakteristickou črtou sú lúčne 
sady, v ktorých rastú ovocné stromy obklopené bylinkami a inými 
rastlinami. Vidiečania si svoje domy upravili tak, aby mohli poskytovať 
ubytovanie turistom.

Pod zemským povrchom Maďarska sa nachádza 4 000 jaskýň , 30 z nich je prístup-
ných verejnosti. Jaskyne je možné navštíviť, niektoré z nich ľudia vyhľadávajú predo-
všetkým z liečebných dôvodov. Jaskynné jazero Tapolca sa najlepšie spoznáva na 
loďke.

Desať maďarských národných parkov je ukážkou rozmanitosti krajiny, ktorá zahŕňa 
tak prírodné, ako aj človekom vytvorené a etnografické dedičstvo. Krasové jaskyne, 
ktoré tvoria súčasť Národného parku Aggtelek, sú zaradené do Zoznamu svetové-
ho dedičstva UNESCO, a ponúkajú prehliadky rôznej dĺžky a náročnosti. V časti Malý 
Balaton je Balatonská vysočina tvorená mokraďami, ktoré priťahujú rozličné druhy 
vtáctva, v kotline Káli sa nachádza kamenné more, Tihanyský polostrov sa vyznačuje 
pestrým terénom a v Kápolnapuszte nájdete dokonca aj byvoliu rezerváciu. Buko-
vé vrchy sú najvyššie položený národný park v Maďarsku. Husté bukové lesy pretí-
na úzkorozchodná železnica a vďaka minimálnemu svetelnému smogu je to ideálne 
miesto na pozorovanie nočnej oblohy. V rozsiahlom jaskynnom systéme národného 
parku sa našli aj prehistorické pozostatky. Rybáriky, orly, bociany čierne, sokoly ráro-
hy aj jelene lesné navštevujú záplavovú oblasť Národného parku Dunaj-Dráva. Park 
tmavej oblohy v oblasti Zselic a plavby loďou sú ďalším dôvodom na návštevu. Bližšie 
k Budapešti leží Dunajsko-ipeľský národný park a Pilišské vrchy, ideálne miesta pre 
nadšencov pešej turistiky, jazdy na koni, ale aj cyklistov. Pohorie Börzsöny križujú trasy 
úzkorozchodných železníc, zatiaľ čo pod hlavným mestom prebieha najdlhší jaskynný 
systém v Maďarsku Pál-völgy.

Národný park Fertő-Hanság

Národný park Fertő-Hanság predstavuje najzápadnejšiu 
oblasť euroázijských stepných jazier. Je to zároveň biosférická 
rezervácia aj svetové dedičstvo UNESCO a jeho slané močiare 
priťahujú v hojnom počte vtáctvo.
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Turistické trasy majú dovedna 11 000 km a sú značené fareb-
nými symbolmi. Najlepšie je značená národná modrá trasa, 
ktorá križuje celú krajinu, má vyše 1 000 km a vedie od vrchu 
Írott-kő pri hraniciach s Rakúskom cez Budapešť až do Hol-
lóházy na ďalekom severovýchode. Podobne ako na rovna-
ko obľúbenom národnom modrom okruhu, ktorý je tvorený 
tromi trasami, aj tu môžu turisti na viacerých miestach získať 
odznaky.

Tisícky kilometrov cyklotrás, z ktorých niektoré sú súčasťou 
medzinárodnej siete EuroVelo, prebiehajú cez najmaleb-
nejšie prírodné regióny Maďarska, napríklad pozdĺž ľavého 
brehu Dunaja či v oblasti jazier Balaton, Tisza, Velence ale-
bo Neziderského jazera. Náročnejší terén je vhodný skôr pre 
horských cyklistov a každoročne ich otestuje aj počas cyklis-
tických pretekov Tour de Hongrie, napríklad na trase pozdĺž 
rieky Tisa.

Početné maďarské jazerá a rieky priťahujú jachtárov a rybárov 
– existuje zvláštne povolenie na rekreačný rybolov s udicou. 
Trasy sú lemované aj zastávkami pre milovníkov pádlovania, 
kanoistiky či jazdy na kajaku, s možnosťami výletov či vod-
ných športov na Mošonskom ramene alebo na dunajských 

ramenách na území Malého žitného ostrova, na hornom toku 
rieky Tisa či na riekach Dráva, Körös, v regióne Bodrogköz, ako 
aj pri termálnom jazere Hévíz, ktoré je raritou zimnej sezóny. 
Na jazere Tisza sú zvlášť obľúbené vodné športy na motoro-
vých plavidlách. Diváci si môžu pozrieť preteky ako Modrá 
stuha, Národná regata či Dunajská regata.

Na jazere Balaton je vyše 100 prístavov. Je to významná a mi-
moriadne obľúbená jachtárska destinácia, ktorá ponúka aj 
množstvo kurzov a organizujú sa tam početné preteky. Ďal-
šou rozšírenou aktivitou na jazere je windsurfing.

Spomedzi menej tradičných aktivít si môžete vyskúšať bun-
gee jumping, let v teplovzdušnom balóne či na rogale, ale-
bo niektorý z extrémnych vodných športov. Maďarsko má 
aj viacero golfových ihrísk a ponúka tiež možnosti zimných 
športov ako lyžovanie, snowboarding, korčuľovanie či bežec-
ké lyžovanie.

Početné maďarské pláne a lesy sú dokonalým prostredím 
pre trasy úzkorozchodných železníc, ktorých je v Maďarsku až 
20. Pôsobivé trasy železníc sa vinú cez svahy pohorí Börzsöny 
a Matra, oblasť Hortobágy a údolie Szalajka.

NAŠE PRÍRODNÉ POKLADY

Maďarsko je právom hrdé na svoju dlhú tradíciu 
chovu koní. Dôkazom toho je množstvo žrebčí-
nov a kvalitných jazdeckých klubov, ktoré vyu-
žívajú jedinečné prírodné prostredie pre jazdu 
na koni ako stvorené.Najvýraznejším podujatím 
spojeným s jazdeckým umením je každoročný 
Národný galop, počas ktorého sa Námestie hr-
dinov v Budapešti premení na dostihovú dráhu.

PRÍRODA

MAĎARSKO	MÁ	DESAŤ	NÁRODNÝCH	A	ŠESTNÁSŤ	PRÍRODNÝCH	PARKOV,	I		MNOHO	ADRENALÍNOVÝCH	
PARKOV,	 TURISTICKÝCH	 TRÁS	 A	 CYKLOTRÁS.	 PONÚKA	 TAK	 VŠETKY	 DRUHY	 NEOBYČAJNÝCH	
ZÁŽITKOV	V	KRÁSNOM	PRÍRODNOM	PROSTREDÍ.

MAĎARSKO	–	TO	JE	AKTÍVNY	ODDYCH	
UPROSTRED	NÁDHERNEJ	PRÍRODY

Ohyb Dunaja Jazero Tisza
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Sopron
Fertőd

Nagycenk

Bükfürdő

Pécs

Villány
Harkány

Orfű

Pannonhalma

Győr

Jazero Tisza Debrecen

Ópusztaszer

Makó
Szeged

Eger

Gyula

Tokaj

Nyíregyháza

Hajdúszoboszló

Hortobágy

Kecskemét

Székesfehérvár
Veszprém

Keszthely
Hévíz

Budapest

2h 15min

1h 45min

1h 30min

2h

1h

30min

Žiaden výlet do Maďarska by nebol úplný, ak by ste si na cestu domov 
nepribalili do kufra zopár špeciálnych darčekov. Niektorým tradičným 
výrobkom vysokej kvality typickým pre Maďarsko, sa pridelilo označe-
nie hungarikum. Obľúbenými nápojmi sú tmavý likér Unicum, pálen-
ka (ovocný destilát), tokajský výber či červené víno Egri Bikavér (býčia 
krv). Pikantné maďarské salámy a papriku, či už čerstvú alebo mletú, 
dostanete na každom trhu. Ak však chcete, aby vaše spomienky vydr-
žali dlhšie než do konca večere, môžete sa poobzerať po elegantnom 
porceláne alebo dekoratívnej maďarskej výšivke, ktorá zdobí všetky 
typy tradičných textílií vrátane oblečenia, návliečok na vankúše či ob-
rusov. A kdekoľvek sa v Maďarsku ocitnete, určite sa niekde v blízkosti 
bude nachádzať kancelária Tourinform, kde vám radi pomôžu akou-
koľvek radou či informáciami, ktoré môžete potrebovať.

VŠEOBECNÉ	INFORMÁCIE

ČAS	JAZDY

Maďarsko je vďaka svojej polohe v srdci Európy ľahko dostupné. Budapeštianske letisko leží 20 km juhovýchodne od hlavného mesta 
a s centrom Budapešti je prepojené priamou a frekventovanou autobusovou linkou 100E. Alternatívou leteckej dopravy môžu byť 
pravidelné medzinárodné vlakové a autobusové spojenia, ktoré sú ekologickejšie a ponúkajú zážitok z cestovania po malebnej krajine. 
Na každej väčšej železničnej či autobusovej stanici v Budapešti je aj zastávka metra.

Priame letecké spojenie s metropolami ako Barcelona, Londýn, Miláno, Tel Aviv, Moskva či Paríž má aj Debrecín, druhé najväčšie mesto 
Maďarska, ktoré leží na východe krajiny.

21

LETOVÉ	ČASY

8,5	h
New York
Toronto

5,5	h
Dubaj
Dauha

4	h
Baku

3,5	h
Tel Aviv

3	h
Madrid

2,5	h
Paríž

Londýn
Moskva

Petrohrad

1,5	h
Berlín
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE A TURISTICKÉ INFORMÁCIE

Rozloha: 93 030 km2

Počet obyvateľov: 10 miliónov (2016)

Hlavné mesto:  Budapešť

Štátne zriadenie: unitárna parlamentná republika

Úradný jazyk: maďarčina

Časové pásmo: SEČ (GMT + 1 hodina)

Mena: forint (HUF)

Medzinárodné letiská: 
Medzinárodné letisko Franza Liszta v Budapešti,  
Medzinárodné letisko Debrecín,  
Letisko Hévíz-Balaton

Všeobecné vízové informácie
Maďarsko je členský štát schengenského priestoru, takže ak máte platné schengenské víza, t. j. 
neprekročili ste čas platnosti, počet dní a počet povolených vstupov, môžete ich použiť aj na vstup 
do Maďarska. O víza môžete požiadať na veľvyslanectve Maďarska. Podrobné informácie o pa
miatkach a aktuálnych podujatiach v Maďarsku nájdete na webových stránkach Maďarskej agen
túry cestovného ruchu: www.wowhungary.com a www.spiceofeurope.com.

Počasie
Maďarsko má mierne podnebie, podobne ako ostatné krajiny kontinentálneho pásma.
Najchladnejším mesiacom je január (priemerná teplota –1 °C) a najteplejším je august  
(priemerná teplota 21,3 °C).
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