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TOURINFORM ABÁDSZALÓK | TOURINFORM BALMAZÚJVÁROS | TOURINFORM BEREKFÜRDŐ
TOURINFORM DEBRECEN | TOURINFORM HAJDÚBÖSZÖRMÉNY | TOURINFORM HAJDÚSZOBOSZLÓ 
TOURINFORM HORTOBÁGY | TOURINFORM KISKÖRE | TOURINFORM POROSZLÓ
TOURINFORM TISZACSEGE | TOURINFORM TISZAFÜRED 

1. Hungarospa Hajdúszoboszló
2. Debrecínsky Veľký kalvínsky kostol
3. Aquaticum Debrecín
4. MODEM, Debrecín
5. Lesný park Nagyerdei, Debrecín
6. Synagógy, Debrecín
7. Múzeum Déri, Debrecín
8. Pamätný dom Magdy Szabó, Debrecín
9. Most s deviatimi otvormi „Kilenclyukú“, Hortobágy
10. Zverinec Hortobágyi vadaspark, Hortobágy
11. Malá železnica na rybárskom jazere  

Hortobágy-halastó

12. Ekocentrum na jazere Tisa, Poroszló
13. Vodné dielo Kisköre
14. „Schody pre ryby“ Kisköre
15. Cyklistické centrum na jazere Tisa, Tiszafüred
16. Vtáčia rezervácia, Tiszafüred
17. Múzeum Nagykun, Karcag
18. Liečebné a plážové kúpalisko Berekfürdő
19. Predstavenie Čiernej keramiky, Nádudvar
20. Kúpalisko a liečebné kúpele Bocskai Strand-  

és Gyógyfürdő, Hajdúböszörmény
21. Liečebné kúpele Kamilla Gyógyfürdő, Balmazújváros
22. Kompový prístav v Tiszacsege

Kancelária Tourinform Okružná túra okolo jazera Tisza-tó na bicykli

Prístavy na jazere Tisza-tó Kúpaliská na jazere Tisza-tó

VIEDEŇ
500 km | 5 h 

BRATISLAVA
456 km | 4 h 30 m

BUDAPEŠŤ
230 km | 2 h 40 m

DEBRECEN

LJUBLJANA
714 km | 7 h 

ZÁHREB
600 km | 6 h

PRAHA
780 km | 7 h 40 m

BELEHRAD
448 km | 5 h 20 m

BERLÍN
1130 km | 11 h 30 m

VARŠAVA
670 km | 9 h 30 m

VYDAL: Magyar Turisztikai Ügynökség  
(Maďarská turistická agentúra)
Dr. Zoltán Guller generálny riaditeľ
H-1027 Budapest, Kacsa utca 15–23.
TELEFÓN: +36 1 488 8700
REALIZOVAL A ZOSTAVIL: Brightly Kft.
TLAČIAREŇ: CREW Kft.
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Vyskúšajte, aké je to poprechádzať sa po panoramatickom chodníku 
medzi vežami najväčšieho reformovaného kostola v krajine, a pozo- 
rujte fatamorgánu v Hortobágy, zapísaného v zozname svetového 
dedičstva. Môžete navštíviť aj populárny kúpeľný komplex v Haj- 
dúszoboszló, kde sú návštevníci túžiaci po odpočinku rozmaznávaní  
liečivou vodou s jedinečným zložením a môžu tiež využiť mnohostran- 
né zážitkové bazény a toboganový park. A ak by ste skôr túžili po  
aktívnejšom odpočinku, vydajte sa na bicykli okolo romantického  
jazera Tisa, slávneho pre svoj bohatý svet živočíchov, a pozrite si  
obrovské akvárium v Poroszló, v ktorom nájdete ryby pôvodne  
žijúce na území Maďarska.

Debrecín, druhé najväčšie mesto v Maďarsku, ktoré je známe pre  
svoje kultúrne, architektonické, rekreačné a konferenčné možnosti  
vás tiež čaká s tisíckami prekvapení. Toto mesto vďaka svojmu ruš- 
nému životu vábi nespočetne veľa návštevníkov. Spomedzi oblastí  
je významný park Veľký les (Nagyerdő), kde sa uskutočňuje nespočet- 
né množstvo festivalov a podujatí.

Odtiaľto sa môžete rýchlo dostať do Hortobágy, kde sa môžete 
zoznámiť s pestrými konskými („čikóšskymi“) tradíciami.

POKLADY 
DEBRECÍNU 
A OKOLIA

5



7

ROMANTICKÉ  
SLEDOVANIE VTÁKOV

Na vodných túrach vtáčej 
rezervácie jazera Tisa môžete 
sledovať život kolónií chráne-

ných volaviek a kormoránov. Je 
neobyčajným zážitkom prejsť 
sa po vodnom náučnom chod-

níku, ktorý vedie kľukatými 
cestičkami medzi trstenicou, 

kde sa v rámci prechádzky po 
drevených lávkach môžete 

pokochať vtáčím svetom jazera 
Tisa z domčekov na sledovanie 

vtákov a z rozhľadne.

JAZDA NA KONSKÝCH  
POVOZOCH V HORTOBÁGY
V jedinečnom kraji Dolnej zeme „Alföld“, 
na Hortobágyi, sa môžete pokochať na 
čriedach maďarského stepného dobytku 
pasúcich sa v Puste, a môžete s údivom 
sledovať virtuózne kúsky „čikóšov“, 
pastierov koní.

PREZRITE SI MESTO Z 
PANORAMATICKÉHO 

CHODNÍKA! 
Symbolom Debrecína je najväčší

reformovaný kostol v krajine.
Po obhliadke fenomenál- 

nych vnútorných priestorov
monumentálnej stavby sa

oplatí spraviť si prechádzku aj
na panoramatickom chodníku
vybudovanom medzi vežami
budovy, kde z výšky skoro 30
metrov sa môžete pokochať
panoramatickým pohľadom

na mesto „civis“.

OSVIEŽTE SVOJE TELO AJ SVOJU DUŠU!
Kúpeľný komplex, nachádzajúci sa vo „Veľkom lese“ 
Nagyerdő, ktoré bolo vyhlásené za liečebné miesto, 
očakáva svojich návštevníkov termálnym kúpalis-
kom, liečebným oddelením, procedúrami založený-
mi na liečivej vode a veľkolepým kúpaliskom.

CYKLISTICKÝ OKRUH  
NA JAZERE TISA

Druhé najväčšie jazero Maďarska, 
jazero Tisa je možné obísť aj po 65 
kilometrovom cyklistickom okruhu. 

Komu je na prvý krát táto vzdiale-
nosť priveľká, môže stráviť  

noc trebárs aj v chalúpke,  
plávajúcej na vode.

5 ZÁŽITKOV, KTORÉ 
NESMIETE VYNECHAŤ

7 kilometrovLetisko nachádzajúce sa vo vzdialenosti 

2 najľudnatejšie mesto v Maďarsku

34 metrov vysoká vodná veža v Nagyerdő

100 ročné stromy v lesoparku Nagyerdő

82 000 hektárovNárodný park Hortobágy s rozlohou 

Debrecín

45 bazénov na kúpalisku v Hajdúszoboszló

65 km cyklistickej trasy pri jazere Tisa

140 000 žeriavov prelieta každoročne cez Hortobágy

6 7
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PRECHÁDZKA  
V MESTE „CIVIS“

Hlavná ulica v Debrecíne už 300 rokov poskytuje miesto pre slávne debrecínske trhy. 
Začnite svoju prechádzku pri hoteli Aranybika („Zlatý býk“), ktorý bol postavený v se-
cesnom štýle, a ktorý navrhol Alfréd Hajós, prvý maďarský výherca zlatej olympijskej 
medaily, a od svojho vybudovania poskytol prechodné ubytovanie pre nespočetné 
množstvo maďarských umelcov a slávnych ľudí.

Následne sa vydajte smerom na monumentál- 
ny Reformovaný Veľký kostol, postavený v ne- 
oklasicistickom štýle, kde sa môžete začítať do
jednej z originálov Vizsolyskej Biblie, môžete sa
pokochať dych vyrážajúcim výhľadom od zvonu
Rákóczi, nachádzajúceho sa v kupole západ- 
nej veže, alebo z panoramatického chodníka
vybudovaného medzi dvoma vežami, a počas
koncertu vážnej hudby si môžete vypočuť hru
na orgáne vybudovanom v roku 1838, ktorý má
jeden z najkrajších zvukov v krajine.

Na hlavnom námestí sa nachádza erb mesta, vy- 
ložený z 180 000 kusov benátskych sklenených 
mozaík, Milenárna fontána, socha slávnej rodáč-
ky mesta, Magdy Szabó a tiež súsošie postavené 
na pamiatku na pamiatku Ľudovíta Kossutha.

Ďalšou destináciou je Múzeum Debrecínskeho
Reformovaného kolégia, kde pomocou filmov,
interaktívnych výstavných prvkov a moder- 
ných technologických nástrojov môžete spo-
znať život niekdajších „kolegistov“. A keď ste
už tam, navštívte aj patinovanú Veľkú knižnicu,
kde sú uložené rukopisy takých slávnych ma-
ďarských spisovateľov, ako Endre Ady, Ferenc
Kölcsey alebo Zsigmond Móricz.

Ak ste sa unavili, brázdiť mestom môžete
aj električkou číslo 1, ktorá bola uvedená do
prevádzky v roku 1911, prechádza pri neúpl- 
nom kostole Csonkatemplom, pri Starej radnici,
Veľkom kostole, vodnej veži a Univerzite.

S REMESELNÍCKYMI  
TRADÍCIAMI V JEDNOM 
DOME

V dome Tímárház sa môžete oboz-
námiť s tradíciami ľudového umenia, 
a keby ste mali náladu vyskúšať si 
niektoré remeslo, prostredníctvom 
miestnych umelcov ľudového prie-
myslu si môžete okrem iných osvojiť 
fortiele prípravy syru, hrnčiarstva 
alebo vyšívania. Na mieste vítajú ro-
diny s deťmi aj detskými programami.
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KULTÚRA NA VYSOKEJ 
ÚROVNI

MODEM
V Debrecíne sa nachádza tiež najväčšia výstavná sieň 
súčasného umenia v Strednej Európe, MODEM, ktorá 
ponúka možnosť ukázať diela domácich a zahraničných 
začínajúcich, ako aj všeobecne známych umelcov.
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Debrecín je navštevovaný aj z dôvodu jeho rušného kultúrneho života. Jedným z drahokamov 
mesta známeho pre svoje zbierky, klasické a moderné múzeá a výstavné priestory je Múzeum 
Déri, kde je možné ako súčasť archeologickej výstavy zhliadnuť aj egyptskú zbierku. A predsa, 
skutočnou kuriozitou múzea je Kristova trilógia Mihálya Munkácsyho, ktorá najslávnejšiemu 
maliarovi našej krajiny priniesla uznanie po celom svete, a vábi masy návštevníkov do mesta 
ešte aj v súčasnosti.

PRVÉ KAMENNÉ DIVADLO V DEBRECÍNE

Divadlo Csokonai, ktoré sa v súčasnosti práve rekonštruuje, svoje vráta otvorilo v
roku 1865, a v roku 1915 bolo pomenované po Mihályovi Csokonai Vitéz. Tu začínali
svoju kariéru takí známi herci, ako Imre Soós, László Mensáros, László Márkus, Zoltán
Latinovits a Géza Hofi. Divadlo Csokonai sa nadnes nestalo novátorom maďarskej
divadelnej kultúry len vďaka svojim premiéram, ale každoročne organizuje aj Festival
Deszka, čím sa stáva baštou súčasného divadelného a literárneho umenia. Počas re-
konštrukcie historickej budovy súbor hrá na dočasných a extravagantných miestach.

OZDOBA ULICE PÁSTI

Ortodoxná synagóga na ulici Pásti svoje výstavy organizuje v sakrálnom
prostredí, a slúži aj ako koncertné miesto. Budova je v živote Debrecína
mimoriadne dôležitá, veď tu žije najväčšie židovské náboženské spo-
ločenstvo mimo Budapešti. Výstava, ktorú si môžete pozrieť v galérii,
predstavuje pamätné predmety, náboženské nástroje a rodinné pami- 
atky, súvisiace so Židovstvom. V zimnom modlitebnom dvore môžete
navštíviť kóšer vináreň, nachádzajúcu sa na mieste starej mikve, ako aj
neďaleko od nej Pamätné miesto Holokaustu, na ktorom je uvedených
vyše šesťtisíc mien obetí.

TÍ, KTORÝCH MESTO INŠPIROVALO 
Mesto „civis“ zohrávalo neobyčajnú úlohu v živote  
nespočetného množstva spisovateľov, básnikov a  
maliarov, medzi inými Mihálya Csokonaiho Vitéza, 
Endreho Adyho a Jánosa Aranya. Na 100. výročie na-
rodenia našej spisovateľky ocenenej cenou Kossuth, 
rodáčky z Debrecína, Magdy Szabó, bol otvorený 
pamätný dom v niekdajšej škole spisovateľky,  
v ktorom je postavená pamiatka tejto významnej  
autorke dobovými a osobnými predmetmi a citátmi.
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ČĽAPOTANIE V NAGYERDŐ
Nagyerdő-Veľký les môže byť východiskovým bodom rodinného od- 

počinku,návštevníkov tu čakajú kúpalisko, ako aj zážitkové a termálne
kúpele, a medzi oboma zabezpečuje priamy prechod sklenená chodba.
V kúpeľnom komplexe sľubujú obsiažnu zábavu vlnový bazén, detský a

baby bazén, 12 toboganov, lezecká stena, divoké vody, vodné masáže,
hríbové a krkové sprchy, jaskynné kúpele a vodná motorka.

POHYB VONKU
S deťmi je nevynechateľným programom Zoologická záhrada a 

lunapark v parku Nagyerdei Kultúrpark. Po ríši hier v 5-akrovom lese 
„Ötholdas Pagony“ sľubujú tiež vzrušujúce trávenie času interaktívne 

nástroje moderného laboratória trojpodlažného vedeckého zážitko-
vého centra Agóra Tudományos Élményközpont. V Botanickej záhrade 

Debrecínskej univerzity sa môžete so svojou rodinou poprechádzať 
medzi 6000 druhmi rastlín.

PONORENIE SA DO SVETIEL
V krásnom počasí sa oplatí vyhľadať vodnú vežu v Nagyerdő, kde na
výletníkov čakajú lezecká stena, streková terasa, večerné koncerty
a svetelná maľba. Od jari do jesene môžete navštíviť v našej vlasti
jedinečnú multimediálnu fontánu, s názvom Ködszínház (Divadlo
hmly), na ktorého vodnú hmlu sú premietané oku lahodiace filmy
a laserové animácie, a cez deň sa môžete podujať na ochladzujúcu
prechádzku po „cupkačkách“, vyčnievajúcich z vody.

VLÁČIK ZSUZSI

V Debrecíne sa nachádza malá
úzkorozchodná železnica, fungujúca
najdlhšie v krajine, ktorá prepravuje
cestujúcich po 16 kilometrovej trati
cez lesnatú a stepnú krajinu Puszty.
Z jej staníc sa môžete dostať k Čertovej
priekope („Ördögárok“) v lese Csere,
alebo až k zrúcanine stredovekého
kostola v Erdészlak. Na konečnej
zastávke, v Hármashegyalja sa môžete
poprechádzať po lesnom náučnom
chodníku ktorý vedie k rozhľadni,
a môžete „kotlíkovať“ ako sa vám
len zachce.
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Odporúčame (aj) s deťmi

ZÁŽITKOVÝ PARK „OKRÚHLY LES“  
(KEREKERDŐ ÉLMÉNYPARK)
Ak ste sa ešte nikdy nestretli s hovoriacim stromom, 
tak Vaše miesto je v Zážitkovom parku „Okrúhly les“. 
Na mieste môžete krútiť pedálmi na vodnom bicykle z 
doby kamennej, môžete sa zahliadnuť do renesančného 
panoptika a môžete sa odovzdať húštine mystického 
detského ihriska.
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Osvieženie  
v Hajdúszoboszló

A HAJDÚSZOBOSZLÓI  
GYÓGYISZAP
A fürdő gyógyiszapja rekreációhoz  
és szépüléshez is nagyszerű. Enyhíti  
a reumát és az ízületi fájdalmakat,  
továbbá kismedencei problémákra,  
illetve a meddőség kezelésére is  
az egyik legjobb magyar iszapfajta.
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Od Debrecína sa Hajdúszoboszló nachádza len
vo vzdialenosti 20 km. Obec zostala dovolenko-
vou destináciou s atmosférou malého mesta na-
priek tomu, že sa tu nachádza najväčší kúpeľný
komplex v Európe. V zariadení sa môžete liečiť
a oddychovať so svojou rodinou v relaxačnom
prostredí, a môžete si vyberať aj zo širokej po-
nuky hotelov, a v hoteloch v okolí môžete využiť
aj wellness balíčky.

30 hektárové kúpalisko so zážitkovými, perlič- 
kovými a plaveckými bazénmi, ako aj s det-
skými bazénmi so zvieratkami je dokonalým 
priestorom na letnú dovolenku. Ale ak túžite po 
adrenalíne, môžete si vyberať medzi toboganmi 
s názvami Obrovský, Hydro, Kamikaze, Čierna 
diera, Pomätená rieka, Twister a Niagara.

LIEČIVÁ VODA V  
HAJDÚSZOBOSZLÓ
Liečivá voda s jódom, brómom 
a hidrogénuhličitanom vyviera 
na povrch z hĺbky 1100 metrov, a 
vďaka jej jedinečnému zloženiu 
si hostia kúpeľov môžu vybrať z 
viac ako 40 druhov ošetrení.

LIEČIVÉ BAHNO Z  
HAJDÚSZOBOSZLÓ
Liečivé bahno kúpeľov je vynika-
júce tak pre rekreáciu, ako aj pre 
skrášľovanie. Zmierňuje reumu  
a bolesti kĺbov a je tiež jedným z 
najlepších maďarských druhov  
bahien na problémy malej panvy  
a neplodnosť.
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Čarovný svet nekonečného horizontu, hlavou 
kývajúcich váhadlových studní, pasúcich sa stád 
a čried čaká na tých, ktorí sa vydajú na konskom 
povoze po Hortobágyi. Divé kone vo zverinci, 
predstavenie jazdectva žrebčína Mátai Ménes a 
Hortobágyske jazdecké dni zaručujú bezuzdnú 
zábavu.

V návštevníckom centre národného parku 
návštevníkov čaká multimediálna prírodopisná 
výstava, a v Múzeu pastierstva (Pásztormúzeum) 
sa môžete dozvedieť, aký bol život pastierov, 
zaoberajúcich sa chovom pasúcich sa zvierat  
na Puste na prelome 19-20. storočia.

Oplatí sa vyhľadať miesta pre sledovanie  
hviezd hortobágyskeho Parku Hviezdnej oblohy 
(Hortobágyi Csillagoségbolt-park), kde sa vďaka 
minimálnemu svetelnému znečisteniu môžete 
nerušene kochať pohľadom na nočnú oblohu. 
Môžete sa prihlásiť aj na pastierske noci, kde  
po Puste môžete cestovať konským povozom,  
môžete si pozrieť cválajúce kone pri západe slnka
a ochutnať tradičné jedlá pastierov.

Navštívte ikonickú stavbu na Hortobágyi, Most  
s deviatimi otvormi „Kilenclyukú“, ktorý bol 
postavený medzi 1827 a 1833 a so svojimi 167 
metrami je najdlhším kamenným cestným  
mostom v Maďarsku.

JESENNÉ TIAHNUTIA  
ŽERIAVOV 
Pre tiahnuce sa vtáctvo poskytuje
Hortobágy ideálne miesto na odpo-
činok počas ich migrácie zažite čosi
neobyčajné, a sledujte ako žeriavy v
pravidelných zástupoch letia na ob-
lohe rozprestierajúcej sa nad pustou,
a trávia čas odpočinku na vypuste-
ných rybníkoch a poliach.

ČARDA „HORTOBÁGYI CSÁRDA“  
A PASTIERSKE JEDLÁ
Právom slávna „Hortobágyi Csárda“ je prevádz-
kovaná vo viac ako 300 rokov starej, zreštau- 
rovanej pamiatkovej budove. Tu podávané
klasické pastierske jedlá sú pripravované z ma-
ďarského stepného dobytka, z oviec „racka“, z
perličiek a z miestnych rýb, a sú podávané spolu
s domácimi pálenkami a vínami. Nevynechajte
ani ochutnávku takých klasických pastierskych
pokrmov, ako je slambuc a chody pripravované
v kotlíku!

Hortobágy,  
nekonečná pusta
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NA VODNOM IHRISKU
Zavítajte do Ekocentra na jazere Tisa, kde mô- 
žete spoznať prírodné poklady jazera a údolia
prostredníctvom moderných interaktívnych
nástrojov, v zábavnej forme, a súčasne sa môžete 
poprechádzať po dych vyrážajúcom, sedemhek-
tárovom parku voľného času, s vodným ihriskom. 
V podvodnom tuneli zariadenia budete môcť cez 
sklo pozorovať aj obrovské vyzy (belugy).

VOĽNÉ KÚPALISKÁ, VODNÉ ŠPORTY
Na brehu jazera Tisa môžete nájsť veľké množ-
stvo kúpalísk s voľným prístupom. Kým pomaly 
sa prehlbujúce pobrežné úseky Poroszló a 
Tiszafüred je možné navštíviť aj s malými deťmi, 
tí, ktorí túžia po dobrodružstvách, by mali zacieliť 
do Abádszalók, kde môžu vyskúšať aj motorové 
vodné športy a môžu sa ponoriť do rušivého noč-
ného života. Ak by ste si radšej zvolili pokojnejšie 
trávenie času, môžete si odpočinúť v Tiszabábol-
na, v zátoke s tienivým lesným hájom, alebo sa 
môžete plaviť na SUP na kúpalisku v Kisköre.

POTULKY PO VLNÁCH
Loďka, motorový čln, kajak-kanoe? Vyberte si
jednu z vodných túr so sprievodcom, ktoré štar-
tujú z 15 prístavov a preplavte sa cez lužné lesy
a zátoky s plavínmi a chaluhami. Ak by ste jazero
a jeho okolie chceli objavovať radšej samostatne,
môžete sa prihlásiť aj na GPS člnkovú túru.

BICYKLOM OKOLO JAZERA
Jazero Tisa môžete vynikajúco objaviť aj v rámci
príjemnej cyklotúry. Tu sa nachádza najbez- 
pečnejšia cyklotrasa v krajine, ale cez oblasť
prechádza aj medzinárodná cyklistická trasa
EuroVelo 11. V rámci cyklistického okruhu si mô-
žete oddýchnuť v Cyklistickom centre na jazere
Tisa (Tisza-tavi Kerékpáros Centrum). Medzi
služby komplexu patria turistický sprievod
na základe GPS a požičovňa kamery na prilbu,
a zorganizujú aj odvoz detí aj rodičov, ktorí sa
počas túry unavia.
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Aktívan a Tisza-tónál

Z VODNEJ NÁDRŽE  
KRAJINA DIVOKEJ VODY
Na popud Istvána Széchenyiho sa
už v druhej polovici 19. storočia
začala regulácia rieky Tisa, a v
roku 1973, aby udržali záplavy na
uzde na uzde a v záujme zabez- 
pečenia prísunu vody do suchých
oblastí Dolnej zeme, bol vybudo-
vaný vodojem v Kisköre. Pomo- 
cou neho sa do 90-tych rokov 20.
storočia naplnila vodná nádrž v
Kisköre, a z toho vzniklo dnešné
jazero Tisa.

Aktívne pri  
jazere Tisa
Ekoturistické zážitky na jazere Tisa nespočívajú len z vodnej turistiky
a túry okolo jazera: vo Vtáčej rezervácii môžete sledovať chránené kolónie
žeriavov a kormoránov, na fotografickej túre za vtákmi.
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Chutné sústa  
a nápoje vo vírení

DEBRECÍNSKE VÍNNE A JAZZOVÉ DNI
Najstarší domáci jazzový festival bol nedávno
doplnený o Debrecínsky vínny festival. Na sérii
podujatí, ktoré predstavujú neobyčajnú úroveň,
popri najvynikajúcejších vínach v krajine budete
mať príležitosť aj na ochutnávku pálenky a ovoc-
ného vína, kúpu remeselníckych výrobkov, ako
aj na ochutnávku jedál pripravovaných v peci z
ponuky tradičnej maďarskej kuchyne.

RADOSTNÉ DNI VARENIA BARANINY
A ŠLAMBUCU V HAJDÚSZOBOSZLÓ
Každoročne v septembri očakáva záujemcov 
jedno z najväčších gastronomických podujatí v 
regióne, kde sa môžete oboznámiť so zvláštnymi 
receptami z Hajdúszoboszló a jeho oblasti, ako aj 
s kultúrou varenia pod holým nebom

Relax na hudobných  
a gastro festivaloch

NEFALŠOVANÉ  
DEBRECÍNSKE CHUTE
Typickou miestnou špecialitou je debre-
cínska párová klobása, ktorej recept
získal súčasnú formu počas niekoľko
storočného experimentovania. Origi- 
nálna verzia sa pripravuje z debrecín-
skeho bravčového a hovädzieho mäsa,
prípadne z ovčieho mäsa, s pridaním
soli, čierneho korenia, cesnaku a
mletej papriky. Kým sa budete kochať
krásami Dolnej zeme, ochutnajte aj
dolnozemský guláš a k tomu si dajte
višňovú pálenku z Újfehértó.

TRENDOVÁ HLAVNÁ ULICA
Ak ste pri prehliadke mesta vyhladli,
môžete sa ponoriť do špičkových
gastronomických zážitkov na Trho- 
vej ulici. Na hlavnej ulici mesta Vás
čakajú streetfood stánky, veganské
reštaurácie a útulné kaviarne. Na ulici
Simonffy, nachádzajúcej sa v blízkosti,
a v prechode Hal si môžete vybrať
vábivé dezerty, ktoré budete môcť
skonzumovať na jednej z útulných
terás a miest stretnutia.

RYTMY V MESTE „CÍVIS“  
A V JEHO OKOLÍ

Karneval kvetov v Debrecíne sa organizuje už viac ako
50 rokov vo sviatok založenia štátu, dňa 20. augusta,
a v predchádzajúcom týždni. Kvetinové kompozície,

pripravované s použitím niekoľko stotisíc kvetov
rok čo rok uchvátia návštevníkov.

KARNEVAL KVETOV1. 

Festival Campus, každoročne organizovaný v júli vo Veľkom lese
(Nagyerdő) priťahuje zábavychtivých z celej krajiny. Súbežne so

sériou podujatí, hrdiacimi sa viacerými zahraničnými interpretmi,
sa uskutočňuje Olympia Campus, kde môžu mladí športovci

ukázať svoj talent v rôznych športových disciplínach.

FESTIVAL CAMPUS2. 

Jazero Tisa je vyhľadávané nielen pre svoje pláže, ale
aj pre festivaly. Séria podujatí v auguste sa pripravuje s
viac ako tuctom účinkujúcich, s fantastickou svetelnou

a zvukovou technikou, ako aj s príťažlivými pochutinami
pre tých, ktorí túžia po relaxe.

DJ TOUR FEST  
NA JAZERE TISA3. 

V júli sa na festivale Operná sála prírody na jazere Tisa navzá-
jom našli vážna hudba a príroda. Tu istotne prídete na svoje, 

ak za sebou chcete zanechať hluk mesta, aby ste sa  
zúčastnili na skutočnej hudobnej terapii.

OPERNÁ SÁLA  
PRÍRODY4. 

Jarmočný priestor pri slávnom Moste s deviatimi otvormi
je domovom slávneho Jarmoku pri moste, ktorý je jedným
z najstarších jarmokov tohto okolia, a každoročne sa koná

dňa 20. augusta. V dávnych časoch sa tu kupovali a predáva-
li zvieratá, v súčasnosti je prevádzkovaný charakteristicky

ako trh s ľudovým umením a výkladný jarmok.

JARMOK PRI MOSTE 
(HÍDI VÁSÁR)5. 
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Ďalšie pozoruhodnosti  
v okolí

SZOLNOK
RepTár v Szolnok je jedinečným miestom 
histórie letectva vo Východnej Európe, s 
rozlohou 60 000 m2 a s 4500 m2 krytými  
výstavnými priestormi. Popri reštaurova-
ných lietadlách pomáhajú pri oboznamo-
vaní sa s históriou maďarského letectva 
interaktívne výstavné nástroje, tematický 
park a zbierka vojnovej histórie – navyše,  
si môžete sadnúť aj za tyčové riadidlá  
niektorých zo strojov.

VEĽKÝ VARADÍN
Ak túžite po aristokratických dobrodruž-
stvách, hrad vo Veľkom Varadíne posta-
vený v renesančnom a barokovom štýle
bude určite podľa Vašej chuti. Navštívte
vežu radnice a historickú budovu neolo-
gickej synagógy na brehu Kriš, následne
sa vydajte do Carei, kde v 12 hektárovom
parku kaštieľa Károlyi popri zriedkavých
rastlinách môžete nájsť aj ten platan, ktorý 
zasadil gróf György Károlyi, keď mal len 
sedem rokov.

NÁDUDVAR
V starodávnom poľnom meste, ktoré
leží v chotári Hortobágy a Sárrét, sa
už dlhé storočia dedí z otca na syna
remeslo prípravy čiernej keramiky.
V miestnom remeselníckom dome si
môžete vyskúšať hrnčiarsky kruh a
starodávnu metódu tvarovania nádob.
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PO STOPÁCH VÍNA PRI ZÁPADE SLNKA
Ak túžite spoznať nefalšovanú atmosféru vínneho  
regiónu Tokaj, nevynechajte túru po stráňach, ktorú  
v súčasnosti organizuje už nespočetne veľa pivníc.  
Tokaj-Hegyalja leží na niekoľko sto kopcoch vulkanického 
pôvodu, preto je garantovaný aj malebný výhľad. Počas 
cesty okoštujte tokajský samotok („tokaji aszú“), ktorý je 
považovaný za celosvetový zázrak.

RÝCHLA JAZDA MEDZI 
KOPCAMI 
Na lanovej dráhe dlhej 1036
metrov medzi kopcami Szár- 
hegy a Magas-hegy sa môže-
te zošmyknúť rýchlosťou 80
km/h, je to jedinečná atrakcia 
v Maďarsku a aj v Európe
môžete nájsť podobné len v
alpských oblastiach. Môžete
vyskúšať aj rôzne dobrodruž-
né dráhy a lezecké steny, mô-
žete jazdiť bobovými sánkami 
na najdlhšej a najrýchlejšej
bobovej dráhe v krajine, a
na jednej z troch lyžiarskych
tratí v Zemplén Kalandpark
v Sátoraljaújhely sa môžete
lyžovať aj mimo snežného
obdobia.

BICYKLAMI DO STREDOVEKU
Môžete zažiť neopakovateľný zážitok, ak Stredovekú
cestu kostolov, tiahnucu sa v oblasti Hornej Tisy zdoláte na 
bicykloch. Čakajú vás tu drobnučké kostoly a stredoveké 
fresky, zachovalé v zázračnom stave, medzi inými v
Csaroda, v Lónya a v Ófehértó.

S KANOE ZA ŠTEBOTANÍM VTÁKOV 
Raz si to musí každý vyskúšať, aké to je pádlovať na naj-
populárnejšej trase vodnej túry Hornej Tisy. Je to ideálne 
miesto pre osvojenie si techniky aj pre začiatočníkov, 
nakoľko budú tu trávené hodiny dobrodružné vďaka ne- 
spočetnému množstvu zákrut a piesočných plytčín, ktoré 
ponúka samotná Tisa.

Objavte aj okolie  
Tokaja-Nyíregyháza!

SELFI, SO SKORO  
TISÍCROČNÝM POZADÍM  
Dlho vytŕčajúci skalnatý chrbát hradu
Boldogkő je vynikajúcim miestom na vyho-
tovenie veselých selfi. Pevnosť, ktorá má
za sebou už skoro tisícročnú históriu, sa v
uplynulých storočiach stala súčasťou maďar-
skej histórie, ako aj jednej zo starodávnych 
milých bájok. Podľa historky, kráľ Belo IV.
dal vybudovať hrad pre majstra sušiarní, z
vďačnosti, že ho ukryl pred Tatarmi. Na prá-
cach pomáhali aj dcéry majstra, preto kráľ
pomenoval hrad podľa nich, ako Boldogkő

- „Šťastný kameň“, nakoľko týchto sedem víl
bolo najšťastnejších práve tu.
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