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Băile termale Rudas

Aquaworld Budapest

Băile Veli Bej

Băile Széchenyi

Băile termale Szent Gellért
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Oriunde am merge în țară, găsim aproape peste tot băi termale, ceea 
ce nu este de mirare, deoarece, în Bazinul Carpatic, cultura băilor are 
o istorie de 2000 de ani, unică în lume.

Pe lângă Budapesta, declarată Capitala SPA a lumii, o mulțime de băi 
cu ape termale de înaltă calitate îi așteaptă pe vizitatori și în numeroase 
localități din provincie. Băile pot fi folosit pentru ameliorarea multor boli 
diferite, dar apa din peste 1.5OO izvoare termale naturale din Ungaria 
este, de asemenea, întrebuințată în scop preventiv.

Pe lângă apele cu o compoziție minerală specială, băile ungurești 
oferă multe alte facilități și experiențe interesante, fie că este vorba 
despre istoria complexului balnear, soluțiile arhitecturale uluitoare sau 
serviciile conexe.

În Ungaria se găsește, de asemenea, cel mai mare complex balnear 
și cel mai mare lac termal din Europa. În plus, de la băile din peșteră, 
dealurile de sare și băile de nămol, până la aventurile în familie și cele 
acvatice, oferta culturii băilor maghiare este atât de largă încât toată 
lumea își poate găsi un motiv de recreere legat de apă, după plac. Harta 
băilor termale oferă îndrumare în acest sens.

Efecte terapeutice și tratamente

MUSCULO-SCHELETALE

DERMATOLOGICE

GINECOLOGICE

NEUROLOGICE

1. Băile termale Rudas
Băile Rudas din Budapesta, construite cu peste 450 de ani în 
urmă, sunt renumite în întreaga lume datorită mediului mistic 
și a izvorului său cu efect terapeutic. Nu există nicio îndoială, 
complexul balnear are toate calitățile să fie un loc foarte admi-
rat. Este situat la poalele dealului Gellért, una dintre bijuteriile 
Budapestei, în apropierea a peste 21 de izvoare termale cu 
apă caldă, iar din piscina terasei, de pe acoperiș, se deschide 
panorama podului Elisabeta și a Pestei, ce freamătă de viață.

 

2. Băile Széchenyi
Băile, numite „Szecska” în argoul pestan, este unul dintre cele
mai mari complexe balneare din Budapesta și din Europa, 
caracterizat deopotrivă de elemente ale stilului neo-baroc și 
ale celui neo-renascentist. La auzul numelui complexului, mulți 
își aduc aminte mai întâi de renumitele partide de șah jucate în 
piscina în aer liber și de elementele arhitecturale cu caracteris-
tici clasiciste și neo-renascentiste. Un alt element interesant 
este faptul că apa are formula chimică foarte asemănătoare cu 
cea a Nilului, de aceea și hipopotamul, din grădina zoologică 
învecinată, primește de aici apa lui pentru baie. Băile din Parcul 
Orașului sunt impresionante în toate aspectele.

 

3. Băile termale și Piscina de înot Szent Gellért
Opera remarcabilă a stilului Art Nouveau din Budapesta poate 
fi menționată, pe bună dreptate, printre primele realizări gran-
dioase a fost primul stabiliment de lux din capitală, iar după 
inaugurarea sa, în anii 1910, era cel mai modern complex balnear. 
Porțelanurile colorate Zsolnay, care împodobesc pereții sălilor 
termale, sau scenele operei lui János Arany, de pe vitraliile 
holului, sunt temelii somptuoase ale trecutului său istoric extra-
ordinar. Multe vedete s-au scăldat deja în apa sa termală, dar 
și Ryan Gosling a băut aici o cafea în ținută de baie, iar în 1927, 
a fost deschisă în incinta băilor una dintre primele piscine cu 
valuri din lume, care funcționează și în zilele noastre.

 

4. Aquaworld
Cea mai mare piscină de aventuri din Budapesta, Aquaworld, 
ne transportă în lumea misterioasă a incașilor. Drumul 
la biserica în ruină a zeului soarelui Inti trece pe un pod 
suspendat, iar în jos putem ajunge în piscine alunecând 
pe tobogane întortocheate. Pe lângă cele 11 tobogane și 
atmosfera exotică a junglei, cei care doresc să se relaxeze 
vor găsi și liniște: lumea saunelor, separată de zona pisci-
nelor, asigură acest lucru, unde în cadrul sesiunilor, aroma 
fabuloasă a uleiurilor esențiale servește la reîmprospătarea 
fizică și mentală deopotrivă.

5. Băile Veli Bej ale Mizericordienilor
A trece pragul Băilor Veli Bej din Óbuda este o călătorie 
prin secole și țări. Atmosfera intimă a băii turcești de 
odinioară este asigurată de piscinele autentice, sauna 
fierbinte și cabinele de aburi parfumate, renumite pe 
toate meleagurile lumii. Centrul spa, renovat în 2012, este 
un refugiu pentru cei care s-ar opri pentru o clipă și ar 
căuta o oază liniștită în agitația metropolei Budapesta.

6. Ștrandul Csillaghegy

7. Băile termale Dandár

 

8. Băile termale Király

 

9. Băile termale, piscina cu valuri 
și Ștrandul Palatinus

10. Băile termale și Ștrandul Paskál

 

11. Băile termale iodate și sărate și Ștrandul din 
Pesterzsébet

 

12. Ștrandul Pünkösdfürdő

13. Ștrandul Római

14. Băile termale Szent Lukács
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11. Băile termale și Spa-ul din Agárd
AGÁRD  

12. Băile termale, Spa-ul și Complexul 
de piscine Anna
SZEGED 

 

13. Băile și Complexul de Aventură Aquasziget
ESZTERGOM

14. Băile Árpád
SZÉKESFEHÉRVÁR

15. Băile termale și Ștrandul Árpád
BÉKÉSCSABA 

16. Băile termale și Ștrandul din Berekfürdő
BEREKFÜRDŐ 

17. Băile termale și Ștrandul din Bogács
BOGÁCS   

18. Băile termale Brigetio
KOMÁROM 

19. Băile din Peșteră și Complexul 
de piscine Cascade
DEMJÉN 

20. Băile termale din Cegléd
CEGLÉD     

21. Băile Turcești, Băile Termale 
și Ștrandul din Eger
EGER 

 

22. Băile termale și Campingul Liget  
din Gyomaendrőd
GYOMAENDRŐD 

23. Băile termale, Parcul și Băile  
de aventură Gyopáros
OROSHÁZA 

  

24. Băile Halasthermál
KISKUNHALAS  

25. Băile termale și Ștrandul din Harkány
HARKÁNY    

26. Băile din Kecskemét
KECSKEMÉT   

27. Băile termale, Spa-ul și Complexul 
de piscine Kehida
KEHIDAKUSTÁNY 

 

28. Băile termale, Complexul de piscine 
și Campingul din Lipót
LIPÓT 

 

29. Centrul Spa, Băile termale și 
Complexul de piscine Rába Quelle
GYŐR 

 

30. Băile termale & Spa-ul Saliris Resort
EGERSZALÓK   

31. Băile Sá-Ra Termál
HEGYKŐ   

32. Băile termale Szent Erzsébet din 
Mórahalom
MÓRAHALOM    

33. Băile termale din Szigetvár
SZIGETVÁR   

34. Băile termale și Centrul de Wellness Szilva
VÁSÁROSNAMÉNY 

35. Băile termale din Tamási
TAMÁSI   

36. Thermal Spa din Siklós
SIKLÓS 

37. Centrul Spa și Băile termale 
Várkertfürdő din Pápa
PÁPA 

38. Băile Végardó
SÁROSPATAK   

39. Băile Virágfürdő
KAPOSVÁR   

40. Băile termale și Ștrandul Zsóry
MEZŐKÖVESD   

1. Complexul de piscine și Parcul 
de aventură Aquarius
Pădurea de la Sóstó, care primăvara este încon-
jurată de mireasma florilor de salcâm, este 
numită de către localnici „plămânii orașului”. 
Lacul salin de aici a devenit faimos în scurt 
timp, iar stațiunea balneară a fost vizitată pe 
vremuri și de celebrități ca actrița Lujza Blaha 
sau scriitorii Gyula Krúdy și Frigyes Karinthy. Apa 
termală, cu temperatura de 50 de grade, a fost 
descoperită în anii 1950. Atunci au fost construite 
Băile din Parc, iar în anii 2000 au fost inaugurate 
piscinele din Parcul  de aventură Aquarius, mul-
țumită cărora zona s-a transformat, deodată, în 
locul preferat de odihnă al familiilor.

  

6. Băile Hungarospa din 
Hajdúszoboszló
Dacă e vorba despre scăldat, servicii de 
wellness sau tratamente curative sigur 
veți găsi oferta potrivită la Hungarospa! 
La vederea vitalității stațiunii balneare, plină 
de oportunități de recreere, de experiențe 
grozave, restaurante excelente și locuri de 
cazare de calitate, oaspeții rămân fără cuvinte.
Nu întâmplător, acesta este cel mai mare 
complex balnear din țară și din Europa. 

   

9. Băile pentru familii, Parcul de 
Aventură și Spa-ul din Zalakaros
Cei care vizitează o dată orașul din Zala, pentru 
a se relaxa în băile cu apa cu o compoziție unică 
în Europa, vor reveni cu siguranță și a doua oară. 
Pe parcursul celor 50 de ani de existență 
a complexului, acesta s-a dezvoltat con-
stant, astfel încât, astăzi, fiecare generație 
își găsește aici distracția potrivită. Piscine 
de aventură în aer liber și bazine interioare, 
tobogane, piscine spa și sesiuni parfumate 
de saună îi așteaptă pe cei care doresc să 
se relaxeze.

   

2. Băile Thermal & Spa Bükfürdő
În mica localitate Bük, izvoarele termale au 
fost descoperite în urma unor lucrări de son-
dare a țițeiului. La început, stațiunea fost vizi-
tată doar de localnici, devenind ulterior atât 
de populară, încât, mai târziu, a fost construit 
un complex balnear. Astfel a început istoria 
celui de-al doilea centru balnear, ca mărime, 
din țara noastră. Astăzi își așteaptă vizitatorii 
cu ștrand și un complex de 34 de piscine, cu 
tobogane, cu saună finlandeză la 100 de grade 
și un centru de wellness pe trei niveluri.

 

7. Băile din peșteră din Miskolctapolca
În interior sunt curenți de apă rece, galerii cu 
ecou și sala stelelor, iar în exterior sunt piscina 
emblematică, cu acoperișul în formă de scoică, 
și încă 5 bazine. Peștera cu lac, de odinioară, a 
fost formată de natură de-a lungul mileniilor, 
pentru ca mai târziu să servească oamenii 
care vor să se vindece și să se relaxeze. Este 
unica baie din Europa, formată într-o peșteră 
naturală; cu apa carstică caldă, care curge 
prin galerii, cu aerul limpede și răcoarea spe-
cifică peșterilor, acest loc oferă o adevărată 
terapie pentru trup și suflet.

8. Băile termale și Centrul 
de Wellness din Sárvár 
Cei care doresc să se bucure de toate bene-
ficiile apei cu salinitate mare, se pot relaxa în 
aripa spa, iar complexul pentru familii, întins 
pe 5000 de metri pătrați, îi așteaptă pe cei 
mici cu piscine pentru copii și bebeluși, iar pe 
cei mari, cu jacuzzi. În interiorul saunei putem 
exclude cu ușurință zgomotul lumii.

  

10. Aquaticum Spa din Debrecen
Complexul Aquaticum este înconjurat de 
copacii vechi de o sută de ani din Pădurea 
Mare din Debrecen, care ne aduce atmosfera 
de vară, chiar și în toiul iernii. Aici, oaspeții 
dornici de aventuri pot aluneca cu viteză pe 
toboganele gigantice, acoperite de vegeta-
ție tropicală. Unul dintre cele mai speciale și 
spectaculoase ștranduri din Europa Centrală 
garantează o experiență interesantă și 
diversă pentru toți membrii familiei, cum 
ar fi de exemplu scăldatul în timpul nopții. 

   

3. Băile Cetății din Gyula
Parcul de 8,5 hectare al fostului castel 
Almásy este o rezervație naturală; aici se află 
Băile Cetății, care și-au deschis porțile în 1959. 
Datorită îmbunătățirilor, astăzi își așteaptă 
oaspeții cu o secție wellness care satisface 
toate nevoile și cu apa sa termală, cu efecte 
curative, caracteristică, de culoare maro roși-
atică. În timpul verii vă puteți relaxa la umbra 
copacilor străvechi, iar pe timp mai răcoros, 
recrearea este asigurată de serviciile de la 
secția AquaPalota, dedicate familiilor și de 
parcul de saune.

   

4. Băile termale Hagymatikum
Orașul Makó este renumit nu numai pentru 
ceapa cultivată aici, care este considerată un 
element Hungaricum, ci și pentru atracția 
emblematică a orașului, complexul balnear 
construit după planurile arhitectului Imre 
Makovecz. Hagymatikum oferă o experiență 
extraordinară pentru toate generațiile: piscina 
de pe insula copiilor Sherwood, pentru cei mici 
și imensul parc de saune pentru adulți. Este, 
de asemenea, o alegere perfectă și pentru cei 
dornici de tămăduire, deoarece apa termală și 
nămolul râului Mureș ameliorează simptomele 
diferitelor afecțiuni articulare și musculare. 

  

5. Băile lacului din Hévíz
Ce este mai ademenitor pentru sutele de 
mii de oaspeți care sosesc aici în fiecare an? 
Mediul fabulos, nuferii care plutesc pe lac, 
nămolul terapeutic din albia râului sau apa 
termală plăcută iarna și vara deopotrivă? Este 
imposibil de spus. Un lucru este sigur: în cel 
mai mare lac termal natural din Europa ne 
pătrunde o liniște și o pace infinită, indiferent 
dacă venim aici vara sau pe vreme mai rece.

   


