23

אפלן

מי מעיינות חמים ומרחצאות

)(Eplény

4

21

טיהאני

באדאצ'וני

אטרקציות קולינריות

וספרם

)(Veszprém

תרבות

17 37
בלטונקנשה

7

האטרקציות

בילוי פעיל

בלטונאלמאדי

)(Balatonalmádi

)(Balatonkenese

עברית

המובילות בבלטון

תוכנית משפחתית

אלשוארש
)(Alsóörs

בלטונאקרטיה

נקודות סלפי

)(Balatonakarattya

צ'ופק

)(Csopak

בלטונסלש

13

בלטונבילאגוס

)(Balatonvilágos

לשכת המידע המרכזית
)(Tourinform

5

בלטונפירד

)(Balatonszőlős

10

)(Balatonfüred

מפה

נג'וואז'ון

)(Nagyvázsony

3

קפולץ'

18 28 38 41

סיגליגט

)(Kapolcs

ואסוי

)(Vászoly

טיהאני )(Tihany

ארוונייש

)(Örvényes

4 29 30 57

זאנטוד

)(Szántód

25 49
זאמארדי

)(Zamárdi

זאנקה

27

זאנטוד

)(Szántód

N

בלטונפולדבאר

ֶק ֶרשהג

)(Kőröshegy

2

26
סולאד )(Szólád

סאלפולד אס אברמג

T O

בלטונסארסו

)(Balatonszemes

33

בלטונלאלה

56
19

47

L A

)(Balatonlelle

בלטונבוגלאר

36 53

)(Salföld és Ábrahámhegy

)(Balatonszárszó

בלטונסמש

35

)(Köveskál

)(Zánka

)(Balatonföldvár

בלטונפולדבאר

קוושקאל

)(Szentbékkálla

טפולקה

55

רוופילפ

)(Révfülöp

בדקסוניורס

)(Káptalantóti

43

B

39

)(Szigliget

בלטונאדריץ'

22
בלטונגיורוק

)(Balatonboglár

16

)(Balatonederics

הוויז

58

48 54
קסטהיי

)(Fonyód

בוז'אק

אזורי יין
()Badacsony

בלטונפנבש

)(Balatonfenyves

8

בלטונמריאפורדו

9

)(Balatonmáriafürdő

)(Somogyvár

1

בלטונסנטג'ורג'י

15

LA

()Balatonboglár

()Balaton

בלטונמאגיארוד

)(Balatonmagyaród

24

בלטונפירד-צ’ופק()Balatonfüred-Csopak

בלטון הינו האגם הגדול ביותר במרכז האירופה בעל אוצרות ייחודים
של טבע ותרבות ,בלטון זמין למבקרים בכל ימות השנה .תוכלו ליהנות
מהמטעמים המקומיים ,מיינות משובחים ,מרצועות חוף מוקפות
בקני סוף רומנטיים ,וממגוון עשיר של בילויים פעילים בטבע .בעונת
הקיץ במיוחד ,רצועת החוף שאורכה  235ק”מ שוקקת משפחות ,זוגות
וחברים המבלים בה את חופשתם .ואולם האגם טומן בחובו שפע
של אפשרויות נופש בכל עונה :מובטחת לכם חוויה מושלמת ,בין אם
חשקה נפשכם ללגום יין תחת אור השמש במדרונות הוולקניים של
החוף הצפוני ,להשתלהב לאור הירח בפסטיבל מוזיקה תוסס בחוף
הדרומי ,או לתור את האזור באופניים או בנעלי הליכה נוחות .בשנים
האחרונות ,בלטון הופך מיעד קיץ מובהק למוקד תיירות המתאים לכל
עונות השנה .תשתיתו של אתר זה מצויה במגמת שיפור מתמדת,
ושלל שכיות החמדה שלו מושכות אליו תיירים רבים.
תיירות המרפא הענפה היא גולת כותרת משמעותית של אגם בלטון,
וזאת הודות למגוון הרב של מי מעיינות חמים שבהם התברך אזור זה.

50
זלאשבר

)(Zalaszabar

זלקארוש

)(Zalakaros

45

אגם בלטון ( )Balatonהוא יעד החופשה האולטימטיבי של
הונגריה .זוהי פנינת טבע מעוטרת בערבוביית צללים בגווני
כחול ,ירוק וטורקיז המשתלבים עם המפרשים מרחוק ,ולמבקרים
מצפות חוויות שונות ומדהימות כאחד ,בכל עונות השנה.

קסטהיי

)(Balatonszentgyörgy

B-

הרי בלטון

31 40

TA

בלטונבוגלאר

6 42 51

NO

באדאצ’וני

סומוגיבר

)(Rezi
)(Hévíz

)(Keszthely

34

)(Buzsák

59

רזי

גינסדיאס

32

טירת פוניוד

בוז'אק

)(Kehidakustány

)(Gyenesdiás

)(Balatongyörök

)(Buzsák

קהידקוסטני

)(Sümeg

)(Badacsony

בלטונבוגלאר

11

סומג

סיגליגט

בדסקוני

)(Zalaszántó

14

קאפטלנטוטי

)(Badacsonyörs

A

)(Tapolca

זלסנטו

K

שיופוק

12

20

סנטבקאלה

SI

52

שיופוק

)(Siófok

)(Monoszló

46

44

מונוסלו

60

זלקומאר

)(Zalakomár

תרבות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

קסטהיי – טירת פסטטיקס ,וזיאון הליקון פאלאס
בלטונסארסו – בית ההנצחה אטילה יוז’ף
סיגליגט – טירת סיגליגט
טיהאני – המנזר הבנדקטיני של טיהאני
בלטונסלש – הכנסייה הרפורמית
משושלת השליטים של הונגריה “בית ארפאד”
קסטהיי – מוזיאון בלטון
בלטונקנשה – המרכז העממי
בוז’אק – המרכז העממי “בוז’אק”
בלטונסנטג’ורג’י – מוזיאון סילאגבאר
נג’וואז’ון – טירת קינסי
זלסנטו – טחנת מים קוטסי
ארוונייש – טחנת מים ארוונייש
צ’ופק – טחנת “פלול”
סומג – טירת סומג
סומוגיבר – אתר ההנצחה הלאומי סנט לדיסלאוס
רזי – חורבות
וספרם – טירת וספרם
בלטונפירד – טיילת טאגור

בילוי פעיל:
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34

בלטונבוגלאר – נקודת תצפית בצורת כדור
מונוסלו – הגייסטו
באדאצ’וני – תצפית “קיספאלודי”
בלטונאדריץ’ – מערת סודאבוגיוס
אפלני – אתר סקי “אינטרספורט סיראנה אפלני”.
הר ההרפתקאות (קיץ)
בלטונמאגיארוד – האי קניאבאר
זאמארדי – תצפית “קוהג”
ֶרשהג”
“ק
ֶ
ֶק ֶרשהג – חוות הלבנדר ֶ
סנטבקאלה – ים הסלעים
בלטונפירד – מערת לוצ’י
טיהאני – נקודת התצפית “אורטורוני”
טיהאני – הרמיטאז’ ,מערה
בלטונפנבש – נאגייברק מור בשומוג’
בלטונגיורוק – ספקילאטו
סולאד – מרתפי יינות
טירת פוניוד – תצפית מגבעת הטירה

בילוי משפחתי:
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53

בלטונפולדבאר – מרכז המבקרים
“בלטונפולדבאר” לתולדות הספנות
טפולקה – מערות האגם
וספרם – גן החיות “וספרם”
בלטונפירד – פארק המים “אנאגורה”
בלטונבוגלאר – פארק ההרפתקאות “בלטונבוגלאר”,
מסלול מזחלות
בלטונפנבש – מסילת הרכבת הצרה “בלטונפנבש”
בלטונפירד – אקווריום “בודורקה” ()Bodorka
קסטהיי – גן החיות “ אימרה פסטטיקס”
בדקסוניורס – הגן הבוטני “פולי”
סיופוק – מתחם בריכה וספא “גלריוס”
זלקומאר – שמורת הבופאלו “קפולנפוסטה”
טיהאני – מרכז המבקרים של בית הלבנדר
סאלפולד אס אברמג – אחוזת “סאלפולד”
גינסדיאס – מרכז המבקרים של בית הטבע
זאמארדי – פארק ההרפתקאות “זאמארדי”
זלאשבר – פארק ההרפתקאות “זובור”
קסטהיי – מוזיאון האחוזה “ג’ורג’יקון”
סיופוק – מגדל מים
טפולקה – אגם “מאלום”

אטרקציות קולינריות:
.54
.55
.56
.57

גינסדיאס – המרחב הקהילתי והשוק “גינסדיאס”
קאפטלנטוטי – שוק ליליומקרט
בלטונלאלה – אחוזת ההרפתקאות
הגסטרונומיות “רדפוסה”
טיהאני – כיכר השוק “טיהאני”

מי מעיינות חמים ומרחצאות:
 .58הוויז – אגם הוויז
 .59קהידקוסטני – מעיינות חמים “קהידה”
 .60זלקארוש – פארק הרפתקאות ,מרכז
ספא ובריאות למשפחה

1

2

3

4

קסטהיי )(Keszthely
טירת פסטטיקס ) ,(Festetics Castleמוזיאון “הליקון פאלאס” )(Helikon Palace Museum

בלטונבוגלאר )(Balatonboglár

מונוסלו )(Monoszló
הגייסטו )(Hegyestű

הוויז )(Hévíz

משפחת פסטטיקס החלה את בניית הטירה המרהיבה ,בסגנון הבארוק ,במאה ה ,18-אולם רק בשנות
ה 80-של המאה ה 19-היא הגיעה לגודלה הנוכחי .הגינה הענקית והססגונית הצמודה לטירה נחשבת
לגינה המשמעותית ביותר במרכז אירופה מבחינת ארכיטקטונית .התצוגה במוזיאון “הליקון פאלאס”,
המעוצבת ברוח תקופת הבארוק ,פותחת צוהר לסגנון החיים המפואר שקיימה משפחה פסטטיקס,
והיא מאגדת בתוכה את הספרייה הברוניאלית הפרטית היחידה שנותרה בשלמותה בהונגריה.

הכדור העשוי אלומיניום ,או בשמו הרשמי “תצפית קסאנטוס ג’אנוס” ) ,(Xantus Janosבקוטר
של  15מטר ,ניצב בגובה של  165מטר בכפר וארדומב ) (Várdombהנמצא באזור בלטונבוגלאר
) .(Balatonboglárמבנה מדהים זה ,המהווה מעין סמל של בלטונבוגלאר ,משקיף לנוף המהפנט של
החוף הצפוני ,ואף לגבעות שומוג’ ) .(Somogyהוא נבנה במקור עבור היריד הבינלאומי של בודפשט
בשנת  ,1963אך הועבר לווארדומב כעבור שלוש שנים .במהלך השיפוץ בשנת  ,2012נבנה פארק
הרפתקאות בסמוך אליו.

מכתש הלוע ההר געשי ,השוכן בין הכפרים זאנקה ) (Zánkaומונוסלו ) ,(Monoszlóהוא שריד של הר
געש שהיה פעיל לפני שמונה מיליון שנים .זהו אחד מהאתרים הגאולוגיים הייחודיים במינם בהונגריה.
המדרונות הצפוניים של ההר המתנשא לגובה של  337מטר מכילים בתוכם מחצבת בזלת ,בעודם
חושפים את מבנם הפנימי ואת הלבה שקפאה בתוך מה שהיה בעבר ארובה געשית ,ושהתגבשה לכדי
עמודי בזלת בצורת מחומשים ומשושים אנכיים .למרגלות ההר ,פארק סלעים חיצוני ותערוכת קבע
ממחישים את הפעילות הוולקנית.

שמו של האגם הייחודי נודע למרחוק בזכות מי המרפא הטרמליים שלו .מרכיבי המים כוללים סידן,
מגנזיום ,גופרית וגז רדון בריכוז נמוך התורמים להקלה על בעיות בריאותיות שונות ,כגון מחלות פרקים
והפרעות שריר-שלד .טמפרטורת המים נעה סביב  33-35מעלות צלזיוס בקיץ ,אך אינה יורדת מתחת
ל 24-מעלות צלזיוס ,אף בעונת החורף .מלבד רחצה במים ,המבקרים יכולים ליהנות מעיסויים ומטיפולי
ספא ,או להירגע במתקני הסאונה והג’קוזי בתוך בית המרחץ הבנוי על האגם.

נקודת תצפית במבנה כדורי

5

אגם הוויז

6

בלטונסרסו )(Balatonszárszó

באדאצ’וני )(Badacsony

המשורר אטילה יוז’ף העביר את ימיו האחרונים בבית ההארחה הורבאט ) (Horvátבבלטונסרסו ,לפני
שצעד אל מותו בשנת  .1937הבניין מציג כיום תערוכת קבע על תקופת חייו האחרונה של המשורר טרם
מותו הטראגי ,המנציחה בתוך כך ,במבט רטרוספקטיבי ,את רפרטואר היצירות שלו .תערוכה ייחודית
זו מציגה את האוסף של המוזיאון הספרותי “פטופי” ) ,(Petőﬁמסמכים ומכתבים פרטיים ,תמונות שלא
פורסמו מעולם ,וחפצים אישיים מתוך עיזבונו של המשורר.

)(Kisfaludy Sándor

בית ההנצחה “אטילה יוז’ף”

7

תצפית “קיספאלודי סאנדור”
התצפית “קיספאלודי סאנדור” ,הקרויה
על שם המשורר האביר מבאדאצ’וני,
ממוקמת על הנקודה הגבוהה ביותר
בהר ,בגובה של  437מטר .החלק
העליון של המבנה יוצא הדופן בן ה18-
מטרים מספק תצפית ייחודית אל עבר
הגבעות הוולקניות של אגן קאלי ),(Káli
ובתנאי מזג אוויר בהיר ,אף על חצי
האי טיהאני ) .(Tihanyמכאן התיירים
יכולים לחזות בתצפית פנורמית של
 360מעלות על ההרים .הכרמים
וסלע הבזלת )“ (Rózsakőסלע הוורד”
מצדיקים עצירה קצרה בדרך.

8

סיגליגט )(Szigliget

בלטונפירד )(Balatonfüred
טיילת טאגור )(Tagore

כדי ליהנות מהנופים המרהיבים ביופיים של אגם בלטון ,עליכם לעלות במעלה הגבעה הציורית .המבצר
בן  750השנים ניצל מכיבוש טורקי ,אך נשרף כתוצאה מפגיעת ברק ,ולימים נהרס על ידי שלטון בית
הבסבורג .הטירה שופצה בשנת  ,2020ונוספו לה מרכיבים אינטראקטיביים שונים ,תערוכות וחלל
פנימי .חיי היום-יום של הטירה הימי-ביינמית קמים לחיים בתערוכה ,החל מהנפחייה ועד מחסן הנשק,
והטירה העליונה מספקת תצפית יפהפייה לאגם “בלטון” ולהרים.

הטיילת המפורסמת של אגם בלטון קרויה על שם המשורר ההודי וחתן פרס נובל ,רבינדרנת טאגור,
שנרפא בבית החולים המקומי למחלות לב .ידוענים רבים הלכו בעקבותיו ונטעו עצים לאורך הטיילת,
שלאורכה מוצבים גם פסלים ושלטים המעידים על תולדות העיר ועל אורחים מפורסמים שביקרו
בה“ .הרחוב הראשי” של אגם בלטון משופע במסעדות ,בתי קפה וגלידריות .מרכז המבקרים החדש
“בודורקה” ) (Bodorkaוהרובע המשופץ “ויטורלאס” ( )Vitorlásעם הפסל של אישטוואן בויטור
) ,(István Bujtorהצטרפו לאחרונה לרשימת האתרים המתוירים.

טירת סיגליגט

10
טיהאני )(Tihany

המנזר הבנדיקטיני בטיהאני

9
ִשיופוק )(Siófok

מגדל המים

מגדל גבוה זה בן  45מטרים שנבנה בשנת  1912חדל לשמש מקור לאספקת מים בשנות ה 70-של
המאה הקודמת ,והוסב לאתר תיירותי וטכנולוגי הפעיל כיום .המבנה כולל בתחומו גם בית קפה ובר
חמצן .במלאת לו  100שנה ,המגדל שופץ כולו ,ומעלית פנורמית לוקחת עתה את המבקרים לקומות
העליונות המשקיפות על נופים עוצרי נשימה .הודות לסיבוב האיטי של החלק העליון במבנה ,ניתן
ליהנות מהנוף אף תוך כדי ישיבה.

המנזר ,שהוקם על ידי אנדרו הראשון (הקדוש) לפני כמעט אלף שנה ,הוא הסמל הידוע של חצי האי
טיהאני; האמנה המייסדת שלו היא המסמך ההונגרי העתיק ביותר שנשמר בצורתו המקורית .ציורי
הקיר המפורסמים של כנסייתו בוצעו בידי לאג’וס דאק-אבנר ,קרולי לודג’ וברטאלאן סקלי .פסלי העץ
המורכבים והמזבחות הם פרי יצירתו של סבסטיאן סטולהוף .המלך המייסד נקבר במרתף .זהו אתר
הקבורה המלכותי היחיד משושלת השליטים של הונגריה “בית ארפאד”.

11
וספרם )(Veszprém

גן החיות “וספרם”

השטחים העצומים של גן החיות מהווים בית למגוון מינים נדירים ואקזוטיים ,כגון טיגריס סיבירי,
קולובוס גרזה והפיתון המלכותי .בילוי בגן החיות עשוי לארוך יום שלם“ :עולם השימפנזים” המאובזר
בקירות טיפוס והתצוגה האפריקאית אהובים על ילדים ,ומומלץ לבקר גם בפארק הדובים החדש.
פארק הדינוזאורים הפופולארי מתאים גם לילדים רכים בשנים ,היכולים ללמוד בו על עולמם האבוד של
הדינוזאורים בדרך משעשעת.

12
טפולקה )(Tapolca

מערות האגם

מערות האגם הן חלק קצר ממערכת מערות תת-קרקעית המשתרעת על פני מספר קילומטרים מתחת
לעיר .מערכת זו התגלתה במהלך קידוח באר בשנת  .1903לאחר ביקור בתערוכה האינטראקטיבית של
מרכז המבקרים המציגה את האזור הקארסטי ,תוכלו לצאת לשיט לאורך קטע של  180מטרים במים
התת-קרקעיים הצלולים כבדולח ,ולהליכה קצרה לאורך מערות אבן הגיר .בחזרה אל פני השטח ,טיילו
בנחת בסביבת אגם מאלום ) (Malomהידוע (טחנת מים) ,שם מתקיימים פסטיבל “טראוט על הגריל”
) (Tapolca Troutופסטיבל היין.

