
4

5

9

10

8

14

12

15

13

11
16

17

25

29

27

34

36

35

32

47 km

30

6

TERMÁLNE PRAMENE A KÚPELE:

1. Kúpele Gellért
2. Termálne kúpele Széchenyi
3. Termálne kúpele Rudas 
4. Turecké kúpele Veli Bej
5. Kúpele Király
6. Mogyoród – Aquaréna
7.  Vodný svet

KULTÚRNE PAMIATKY:

 8. Sídlo mad’arského parlamentu
 9. Bazilika svätého Štefana
10. Budínsky hrad
11. Kostol svätého Mateja
12. Námestie hrdinov
13. Veľká synagóga
14. MÜPA – Palác umení
15. Hudobná akadémia Franza Liszta
16. Mad’arská štátna opera
17. Reťazový most
18. Gödöllő – zámok rodu Grassalkovičovcov
19. Vyšehrad – hrad a Šalamúnova veža
20. Ostrihom – Ostrihomská bazilika
21. Vacov – historické centrum mesta
22. Svätý Ondrej – skanzen, historické centrum

AKTIVITY:

23. Piliš – turistika, cyklistika (Eurovelo6)
24. Alžbetina vyhliadka – turistika
25. Margitin ostrov – rekreačný beh
26. Domony – jazda na koni
27. Výlet loďou po Dunaji
28. Börzsöny – lesná železnica, turistika

RODINNÉ VÝLETY:

29. Budapeštianska zoo
30. Detská železnica
31. Zugliget – sedačková lanovka
32. Margitin ostrov – park s detskou zoo
33. Palác zázrakov

GASTRONÓMIA:

34. Veľká tržnica
35. Farmársky trh na Hold Utca
36. Street food Karaván
37. Etyek

Michelinské reštaurácie:
38. Onyx
39. Costes
40. Borkonyha WineKitchen 
41. Costes Downtown
42. Bábel
43. Stand Restaurant

CENTRUM

TERMÁLNE PRAMENE A KÚPELE

GASTRONÓMIA

KULTÚRNE PAMIATKY

AKTIVITY

RODINNÉ VÝLETY

V Budapešti sa snúbi historická autenticita jedného 
z európskych hlavných miest s inovatívnym, živým 
charakterom, vďaka čomu sa z nej stalo dynamické 
a kozmopolitné mesto. Krásne vybudované i prirodzené 
okolie, veľkolepá architektúra, historické termálne 
kúpele, rozmanitá a pestrá gastronómia, prekvitajúci 
svet módy a dizajnu a nesmierne bohatý kultúrny život 
vytvárajú žiarivý a originálny charakter Budapešti. Hoci 
na úplné prebádanie samotného hlavného mesta 
Maďarska budete potrebovať niekoľko dní, oplatí sa 
navštíviť aj atrakcie v jeho okolí. Najznámejším miestom 
na celodenný výlet je Dunakanyar (ohyb Dunaja), kde sa 
vám naskytne pohľad na jedinečnú panorámu, 
stredoveké hrady, malé inšpiratívne mestečká a počet-
né turistické a cyklistické trasy. Existuje však aj množstvo 
iných zaujímavých miest nachádzajúcich sa iba 60 až 90 
minút od Budapešti.
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GYŐR

ŠOPRONSKÁ OBLASŤ
Navštívte mestá bohaté na pamiatky, oddýchnite si v jednom z množstva 
liečivých kúpeľov a zavŕšte svoju dovolenku gurmánskym zážitkom v podobe 
večere a ochutnávky vín v rodisku vínnej odrody Frankovka modrá – v se-
verozápadnom kúte Mad’arska.

Termálne pramene a kúpele
Bükfürdő: liečivé kúpele a wellness; Sárvár: liečivé kúpele 
a wellness; Hegykő: termálne kúpele

Kultúrne pamiatky
Šopron: požiarna veža; Kőszeg: historické centrum mesta; 
Fertőd: kaštieľ Esterházyovcov; Nagycenk: kaštieľ Széchenyiov-
cov; Fertőrákos: jaskynné divadlo a kameňolom

Aktivity
Jazero Fertő (UNESCO): cyklistika, člnkovanie; Prírodný park 
Fertő-Hanság: pozorovanie vtáctva

Víno
Vinohradnícka oblasť: Šopron

GYŐR A PANNONHALMA
Győr sa nachádza na sútoku štyroch riek a určite sa ho oplatí navštíviť. Je to 
tretie najbohatšie mesto na historické budovy v Mad’arsku a ponúka množstvo 
rozmanitých kultúrnych zážitkov a skrytých pokladov. Pannonhalma má 
zaslúžený titul kolísky kresťanstva v Mad’arsku – jej benediktínske arciopát-
stvo je na zozname Svetového dedičstva UNESCO. Szigetköz (Malý žitný 
ostrov), najväčší ostrov v Mad’arsku, je ideálnym miestom pre milovníkov 
aktívneho oddychu. Ponúka stovky kilometrov plavebných ciest a cyklotrás na 
brehu Dunaja.

Kultúrne pamiatky
Győr: barokové centrum mesta, bazilika, návštevnícke centrum 
svätého Ladislava; Pannonhalma: benediktínske arciopátstvo 
(UNESCO); Lébény: románsky kostol

Aktivity
Szigetköz: cyklistika, kanoe

Rodinné výlety
Győr: Interaktívne vedecké zážitkové centrum FUTURA, Vedecké 
centrum Mobilis, zoo

Víno
Vinohradnícka oblasť: Pannonhalma

EGERSKÁ OBLASŤ
Pohoria Bükk a Mátra sú celoročným domovom pre množstvo unikátnych 
prírodných pokladov. Vydajte sa na potulky mad’arskými lesmi, doprajte si 
kúpeľ v pravých tureckých kúpeľoch či prírodných jaskyniach a ochutnajte 
výborné miestne víno.

Termálne pramene a kúpele
Egerszalók: soľný vrch; Miskolctapolca: kúpanie v jaskyni; 
Eger: turecké kúpele

Kultúrne pamiatky
Eger: katedrála, minaret, hrad; Diósgyőr: hrad; Hollókő: stará 
tradičná obec a jej okolie (UNESCO)

Aktivity
Kékestető:  turistika, lyžovanie; Mátra: sedačková lanovka

Víno
Vinohradnícka oblasť: Eger

TOKAJSKÁ OBLASŤ
Povráva sa, že Ľudovít XIV. označil tokajské víno Aszú za kráľovské víno a kráľa 
vín. Preto by ste určite nemali ukončiť dovolenku predtým, ako ochutnáte 
pohárik vína Furmint alebo dokonca Aszú, zatiaľ čo si budete vychutnávať 
unikátnu atmosféru stovky rokov starých pivníc v oblasti Tokaj, Mád či 
Erdobénye. Objavte historické hrady v Zemplínskych vrchoch a najväčšiu 
a najkrajšiu vápencovú jaskyňu v Európe v obci Aggtelek, vydajte sa na divokú 
a malebnú plavbu po hornom toku rieky Tisa alebo vstúpte do dračej zeme 
v meste Nyírbátor.

Termálne pramene a kúpele
Nyíregyháza–Sóstó: štýlové a populárne centrum zdravia a oddychu

Kultúrne pamiatky
Mád: synagóga; Sárospatak: Rákociho hrad; Boldogkőváralja: 
hrad; Füzér: hrad

Aktivity
Aggtelek: krasové jaskyne (UNESCO), pešia turistika, veslovanie

Rodinné výlety
Nyíregyháza: zoo; Sátoraljaújhely: dobrodružný park;

Víno
Vinohradnícka oblasť: Tokaj (UNESCO)

DEBRECÍN A VEĽKÁ DUNAJSKÁ KOTLINA
Druhé najväčšie mesto Mad’arska s názvom Debrecín sa nachádza na východe 
krajiny. Celoročne ponúka pestrý kultúrny život s festivalmi a rôznorodým 
programom. Veľká dunajská kotlina, Mad’arská pusta a „csikós“ sú najvýraz-
nejšie prvky mad’arských tradícií. Hajdúszoboszló je najväčší kúpeľný 
a liečebný komplex v Európe a jazero Tisza predstavuje raj ekoturizmu – 
nájdete tu vtáčiu rezerváciu a najväčšie sladkovodné akvárium v Európe.

Termálne pramene a kúpele
Debrecen: oddychové kúpele, vodný svet; Hajdúszoboszló: 
najväčší vonkajší kúpeľný a liečebný komplex v Európe.

Kultúrne pamiatky
Debrecín: veľký reformovaný kostol, vodná veža, MODEM – 
Centrum súčasného a moderného umenia;  Tiszadob:  Andrássy-
ho kaštieľ; Hortobágy: kultúrna krajina (UNESCO)

Aktivity
Národný park Hortobágy; jazero Tisza: cyklistika, člnkovanie, 
plávanie, rybárčenie, pozorovanie vtáctva

Rodinné výlety
Debrecín: mestský park, zábavno-dobrodružný park; jazero 
Tisza: Ekocentrum

BALATON
Predstavte si more, pri ktorom horizont nebledne v nekonečnej diaľke a kde 
západ slnka maľuje oslnivý zlatý most na vodnej hladine. Presne taký je 
Balaton, najväčšie jazero v strednej Európe.

Termálne pramene a kúpele
Hévíz: rezort pri jazere, najväčšie biologicky aktívne prírodné 
jazero na svete; Zalakaros: liečivý či dobrodružný kúpeľ 
v najväčších mad’arských kúpeľoch

Kultúrne pamiatky
Keszthely: kaštieľ Festeticsovcov; Veszprém: hradná štvrť; 
Tihany: benediktínske opátstvo; Herend: výroba porcelánu; 
Balatonboglár: hvezdáreň; Szigliget: hrad

Aktivity
Kúpanie, turistika, plavba na člne alebo lod’ou, cyklistika, golf

Rodinné výlety
Veszprém: zoo; Zalaszabar: dobrodružný park; Balatonfűzfő: 
bobová dráha; Tapolca: jaskynné kúpanie

Víno
Vinohradnícke oblasti: Badacsony, Balatonboglár, Balaton-
füred–Csopak, Horný Balaton, Nagy-Somló, Zala

PÉCS A OKOLIE
Pécs je jedno z najkrajších mad’arských miest a v roku 2010 sa stalo 
Európskym mestom kultúry. Toto multikultúrne mesto je bohaté na historické 
pamiatky a kultúrne výstavy. Nájdete tu aj svetové kultúrne dedičstvo. 
Nachádza sa tu jedna z najlepších vinohradníckych oblastí v Mad’arsku, kde 
vás priateľskí vinári pozvú na ochutnávku do svojich otvorených pivníc.

Termálne pramene a kúpele
Harkány: liečebné kúpele a wellness

Kultúrne pamiatky
Pécs: raná kresťanská nekropola, starorímske pohrebné kaplnky 
(UNESCO), katedrála, mešita, kultúrna štvrť Zsolnay; Siklós: 
hrad

Aktivity
Orfű: plávanie, vodné športy; Mecsek: turistika

Rodinné výlety
Pécs: zoo; Orfű: akvapark; Mecsek: dobrodružný park Mecsextrém

Víno
Vinohradnícke oblasti: Villány, Pécs

SEGEDÍN A OKOLIE
V oblasti slnečnej južnej časti Veľkej dunajskej kotliny stojí za to navštíviť 
liečivé a termálne pramene, ako aj rôzne kúpele. Vyskúšajte si na vlastnej koži 
blahodarné účinky bahenných kúpeľov v kúpeľnom komplexe Makó, spustite 
sa po najdlhšom vodnom tobogane v Európe a nakoniec si doprajte 
prechádz-ku centrom mesta s atmosférou krajín Stredozemného mora.

Termálne pramene a kúpele
Makó: termálne kúpele Hagymatikum; Segedín: krytý vodný 
park; Mórahalom: kúpele

Kultúrne pamiatky
Segedín: katedrála, synagóga, festival pod holým nebom; Ópusz-
taszer: historický národný park

Aktivity
Mezőhegyes: jazda na koni, jazda na segway, člnkovanie

GYULA A OKOLIE
Gyula je jedno z najstarších historických kúpeľných miest v Mad’arsku. Nájdete 
tu krásne parky, pomníky a hrad z čias Turkov. Práve odtiaľto pochádza 
preslávená mad’arská „kolbász“ a „pálinka“. Tieto dva výrobky s chráneným 
označením pôvodu sú každoročne oslavované na veľkých festivaloch: v októbri 
na Festivale čabajskej klobásy a v apríli na Festivale pálenky v Gyule.

Termálne pramene a kúpele
Gyula: hrad, kaštieľ Almássy;

Kultúrne pamiatky
Gyula: hrad, zámok Almásy; Békéscsaba: Munkácsyho múzeum 
a pamätník

Aktivity
Szarvas: botanická záhrada; rieka Körös: plávanie, chytanie rýb, 
kanoe

TERMÁLNE PRAMENE A KÚPELE 

VÍNO

KULTÚRNE PAMIATKY

AKTIVITY

RODINNÉ VÝLETY
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