A Kárpát-medence kincsei, fürdők és műemlékek Varázslatos nyaralás Magyarországon

CSOMAG AJÁNLOTT IDŐPONT, IDŐINTERVALLUM: Májustól szeptemberig.
CSOMAG IDŐTARTAMA: 14 nap

Magyarország természeti adottságainál fogva igen gazdag gyógyvizekben
és történelmi múltja miatt igen gazdag műemlékekben.
Jöjjön, és érezze át Közép-Európa speciális hangulatát, ismerje
meg történelmünket, egyedi gasztronómiánkat és töltődjön fel
világhírű gyógyvizeink segítségével!

Több helyszínt kínálunk, melyek önmagukban is varázslatosak, de így,
körúttá fűzve igen sokrétű élményt és kalandot ígérnek. Érkezzen
repülővel a kétmilliós fővárosba, Budapestre, béreljen autót, és induljon
el magyarországi kalandjára! A világvárosi léptékű, mégis meghitt
hangulatú főváros után a vidéki Magyarországra invitáljuk, majd a
Balatonhoz, Közép-Európa legnagyobb édesvízi tavához. A körút
mindössze pár száz kilométer, mégis igen sokrétű élménnyel fogja
megajándékozni Önöket.

CSOMAG ÁLTAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK ÉS DESZTINÁCIÓK: Budapest,
Hegykő, Bükfürdő, Sárvár, Szeleste, Hévíz, Keszthely, Sármelléki reptér.

Program javaslat:

Érkezés Budapest Ferihegyre, Hősök tere, Széchenyi fürdő, Szépművészeti
Múzeum,

2. nap Rudas fürdő és a Budai Vár,

3. nap Budapest belvárosa és romkocsmák,

4. - 5. nap Bük-fürdő,

6-7.nap Sárvár fürdő és a vár megtekintése,

8. nap Szombathely és Celldömölk megtekintése,

9-10. nap Güssing-i vár és az Őrség,

11-12. nap Keszthely, a Balatoni strandfürdőzés és a Festetics Kastély megtekintése,

13-14. nap Hévíz és termál tava.

Magyarország fürdőkultúrája évezredes múltra tekint vissza, hazánkban ma több mint kétszáz
fürdő és gyógyfürdő található, melyek közül több természetes képződményként jött létre. Ezek
közül a leghíresebb a Hévízi tó, mely Közép Európa legnagyobb édesvizű tava mellett fekszik. A
Balaton és a Hévízi tó valaha egy volt, a magas vízállásnál a két tó vize keveredett. A vízszint
apadásával a Balaton elnyerte mai vízszintjét és formáját, a Hévízi tó ekkortól különleges
természeti képződménnyé alakult.
Hévíz és tava: Kellemes hely, amolyan békebeli, ahogy azokat a helyeket szokták emlegetni,
amelyeket a 19. század végének, huszadik század elejének hangulata leng körül. Ilyen Hévíz is. A
tó vize nyugtató hatású, mely áthatja az egész városka légkörét, itt minden kicsit lassabb, minden
nyugodtabb és barátságosabb. Rengeteg turista fordul itt meg évente, de valahogy nem vesszük
észre a tömeget és az aprócska tó is kitartóan állja a turisták özönét. Talán azért, mert oly gyakran
megújul, vize oly gyorsan cserélődik, hogy a tó mindig egy új, fiatal tó valójában. A tó történetéről
sokáig nem tudunk semmit, annyi bizonyos, hogy a római időkben használták, minden bizonnyal
gyógyító hatásával is tisztában voltak. Első írásos említése csak 1328-ban történik. A tóban rejlő
lehetőséget leginkább Festetics (I.) György ismeri fel. Tudatos fejlesztésbe kezd, melynek nyomán
létrejön az első fürdő. Világszerte nincs párja e tónak. Az eltöltött vendégéjszakák számát tekintve
országos viszonylatban a második helyen áll Hévíz, csak Budapest előzi meg számos fürdőjével,
kétmilliós világvárosi vonzerejével. Hévíz vendégéjszakáinak száma meghaladja az 1 milliót is.
További ajánlott látnivalók: Fürdő és Hévízi-tó, Héttornyú Szentlélek templom, Egregy-i 13.
századi templom és (borozók a szőlőhegyen)

Méltán kijelenthetjük, hogy Magyarország a gyógyvizek nagyhatalma. Az ország területének több
mint 80 %-a alatt található termál, illetve gyógyvíz. Világviszonylatban is előkelő helyen állunk e
tekintetben. Magyarországon magas hőfokú, így kellemes tartózkodást biztosító, és magas
ásványi anyag tartalmú, így magas gyógyhatású vizekben fürdőzhet. Hazánkban az
éghajlat ideális, a fürdőkultúra fejlett, a vendégszeretet és a gasztronómia minden igényt
kielégít. A kínálati csomagban most Budapest és a nyugati határvidék, elsősorban Vas megye
kiemelkedő jelentőségű fürdőit ajánljuk figyelmébe. Látogasson el hozzánk, mártózzon meg a
jótékony hatású gyógyvizekben és az ország színes kultúrájában. Hosszú körutazásra
invitáljuk, mely ígérjük nem lesz unalmas tekintve, hogy minden ajánlott célpont sajátos, egyedi
karakterrel bír, ahol Önt mindig más és más élmény fogja érni.
Javasolt érkezési helyszín Magyarország csodálatos fővárosa, Budapest. A kétmilliós város méltán
világhírű, műemlékei csodálatos látképei milliónyi turistát vonzanak a városba és Magyarországra.
Nemzetközi idegenforgalma évről évre növekszik, a város szinte minden turisztikai igényt képes
kielégíteni. A magyar főváros híres történelmi múltjáról. A település területe ősidők óta lakott
hely, írásos történelmének első adatait a római időkből ismerjük. Az I.sz. szerinti 89 körül
alapítják a Duna nyugati partján, a mai Óbuda területén az Aquincum római helyőrséget. Ezekben
az időkben a mai Magyarország területe két részből állt, a Dunántúl a római birodalom részeként,
a Pannónia nevet viselte. Aquincum Alsó-Pannónia tartomány központja volt. Az ekkori 2025000 lakosú római település központja és palotája a mai Óbudai szigeten állt. A település akkori
rangját mutatja, hogy római császárok is megfordultak falai között.
A honfoglalás korában is az ország egyik szellemi és katonai központja, melyet mi sem bizonyít
jobban, hogy Árpád vezér, a magyar törzsek vezetője Buda várát választja székhelyéül.
A Duna felett átívelő hidak egyik legforgalmasabbja az Erzsébet-híd. Budai hídfője felett a sziklán
áll Gellért püspök szobra. A keresztények üldöztetésének idején mártírhalált halt püspök emlékét
őrzi e hely. (A személye körüli legenda szerint szöges hordóba zárva lökték a mélybe ezen a
helyen.) E helyről pazar kilátás nyílik Budára és Pestre, valamint a köztük szélesen húzódó Duna
folyóra. Az emlékhelytől nem messze, kicsit lejjebb található a Sziklatemplom, a Szabadság híd

budai hídfőjének közelében. A Gellért hegy lábánál, a Szabadság híd budai hídfőjénél található tér
legszebb épületében működik a Gellért Gyógyfürdő és Uszoda. Az intézmény igényes hotelként
is működik, a Danubius Hotels Group szállodalánc üzemeltetésében. A fürdő koedukált, azaz
férfiak és nők számára is egyaránt látogatható, minden nap nyitva tart. Belső terei gyönyörűek,
fürdőzés közben igazi építészeti élménnyel is gazdagodhat a látogató. Vize ajánlott ízületi
degeneratív betegségek, gerincbetegségek, porckorong bántalmak, érszűkületi problémák,
keringési zavarok enyhítésére és gyógyítására. A forrásvíz hőfoka 43 C fok. A 12 medencéje
között találunk két pezsgő fürdőt, 27-36 C fokos vízzel, három külső medencét, gyógyfürdő
osztályának nyolc termálmedencéjében 35-40 C fokú vízben fürdőzhetünk.
Gellért-hegy lábánál másik meleg vizű forrás is a felszínre bukkan. A Rudas-Fürdő török kori
neve Zöldoszlopos-Fürdő volt. Első medencéjét Musztafa basa építette a 16. században. A fürdő
kupoláját ma is a négyszáz éves török oszlopok tartják. A fürdőt 13 forrás táplálja, melyek teljes
kapacitása több, mint napi egymillió liter. Jelenlegi nevét a valaha itt állott kompkikötőjéről, vagy
annak rúdjáról kaphatta. Vize ízületi gyulladásos és a csontrendszer mészhiányos betegségeinek
enyhítésére, és gyógyítására javasolt a vízében való fürdőzés. Fürdő egységei között találunk 16-42
C fok közötti gőzmedencéket, medencéi között pedig 11-42 C fok közötti ülő és merülőmedencéket. Külön élményt nyújt a 36 C fokos tetőtéri medencéje, ahonnan csodálatos város
panoráma tárul elénk fürdőzés közben.
Királyi-fürdőt az 1560-as években Szokoli Musztafa, a budai pasa építette. A törökök
legkedveltebb fürdője volt ezt, mivel védett helyen állt, az akkori várfalon belül. A Lukács-fürdő a
19. század elején épült. A Margit-híd budai hídfőjénél található. De nem csak Pesten és Budán
találunk fürdőzésre alkalmas helyet, hanem a köztük hömpölygő Duna folyó szigetén, a Margitsziget pesti oldalán is. A sziget ma egy hatalmas park, de tudjuk, hogy a római időkben e szigeten
álltak az Aquincum parancsnokainak gyönyörű palotái. Később az esztergomi érsek kastélya, majd
Imre király udvara állt itt. Ma a szigeten található a Nemzeti Sportuszoda és Budapest legszebb
strandja a Palatinus. A gyógyfürdő a II. Világháborúban sajnos megsemmisült, helyén az 1980-as

évek elején létesült a Grand Hotel Margitsziget, illetve szomszédságában a Thermál Hotel
Margitsziget.
A pesti oldal és talán egész Budapest leghíresebb fürdője a Széchenyi-fürdő, melyet túlnyomó
részt külföldi turisták látogatnak. A gyógyfürdő a város legnevezetesebb műemlék együttesének
közelében, a Hősök terének közelében található, a Városligetben. A fürdő előtti park túloldalán a
Vajdahunyad vára található. A Hősök terét impozáns szoborcsoport szegélyezi, a tér oldalán a
Szépművészeti Múzeum és a Műcsarnok oszlopsoros műemlékeit csodálhatjuk meg. A Széchenyi
Gyógyfürdő vize 1246 m mélyről, 76 C fokos hőmérséklettel tör elő. A hatalmas épület és 21
medencéje Európa legnagyobb fürdőkomplexuma.
Parlament: Csodálatos épület. Talán nevezhetjük az ország szimbólumának is. Magyarországot
sokan a Duna és a parlament képről ismerik elsősorban külföldön. A kupolás épület valóban a
város és az ország legreprezentatívabb épülete. A neogótikus, egyben eklektikus stílusú épület
építése 1885-ben kezdődik meg. Kupolája 96 méter magas. A mai napig itt ülésezik a magyar
országgyűlés, valamint itt őrtik a Magyar Szent koronát is. Belső tereit is van lehetőség
megtekinteni. Díszlépcsőháza, kupolacsarnoka és képviselő házi ülésterme lélegzetelállítóan
gyönyörű.
Budai vár: A dombos budai oldal dísze a Budai vár. Minden turista átkel a Duna felett Lánchídon,
hogy felkapaszkodjon a várba. A világörökség része, több középkori műemlékkel is
büszkélkedhet. A Mátyás templom pompás tornyai, színes mázas cserepei minden turista kedvelt
fotótájául szolgálnak. Mögötte, a Halászbástyáról csodálatos kilátás nyílik a Duna széles folyójára
és a túlparton elterülő, sík Pest városrészre. A vár további megtekintésre mindenképpen javasolt
részei: Budavári Palota, Szent György tér (Budavári sikló, Sándor palota), Budavári nagy rondella,
Bécsi kapu tér, Sziklakórház.

Vas megye az ország nyugati csücskében, az osztrák és a szlovén határ közelében fekszik. A
megye turisztikai erőssége a fürdő és gyógy-turizmus. A terület igen gazdag gyógyvizekben. A
fürdőkultúra nem olyan patinás, mint a főváros esetében, de ennek ellenére igen magas
színvonalra fejlődött az elmúlt 50 évben. Bükfürdő országos viszonylatban a második, Sárvár az
ötödik helyen áll a fürdők látogatottsági rangsorában. Nemzetközi szinten is ismert és látogatott
turisztikai központok ezek. Kisebb fürdők is találhatóak e pompás tájon. Ezekben nyoma sincs a
nagy tömegnek, itt végre szinte magunk lehetünk, kipihenhetjük eddigi utazásainkat.
Élményekben és gyógyulásban azonban itt sem lesz hiány…
Sárvár: A fürdőzés mellett, jut bőven program Sárváron is. A fürdő és gyógy-kúra mellett
megtekintheti a várat és a környező parkot, a kisváros fő terét, sétáló és bevásárló utcáját, az
arborétumot, a közeli kis csónakázó és horgász tavakat. Ismerkedjünk meg a kisváros kedves
értékeivel, tartalmas történelmével, kultúrájával, természeti értékeivel! Fürdőzés, pihenés,
wellnessezés, gyógyulás közben olvasson a helyekről előre! Élvezze a kultúrát és a gyógyulást
egyszerre! Ép testben ép lélek. A sárvári gyógyvíz méltán híres ország szerte, sőt külföldön is.
Sárvár kétféle gyógyvízzel is rendelkezik. Az 1000-1200 mélységből származó 45-48C-os víz
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felhasználásra alkalmas. Mozgásszervi, ízületi kopásos, lágyrész reumatizmus panaszokra,
rehabilitációs és műtéti utókezelésekre egyaránt alkalmas. A Hidrogén-karbonátos, Nátriumkloridos, jódos, brómos víz sókban és nyomelemekben gazdag ezért e gyógyvíz még szélesebb
felhasználási lehetőségeket nyújt. Az előző, alapvetően mozgásszervi panaszok enyhítése mellett,
alkalmas klasszikus női és férfi gyulladásos betegségek kezelésére, bőrbetegségek ellen, de
légzőszervi panaszok ellen is javallott inhalációs formában. A kúra szerű felhasználás kidolgozása
szakértők bevonásával kerül kialakításra.
Sárvár városának két fő nevezetessége a sárvári gyógyvíz és a Nádasdy vár. A vár története a XIII.
századra nyúlik vissza, első írásos említése 1327-ből való, amikor a terület Károly Róbert
birtokában volt. A középkori várat a XV. században Kanizsay család fejleszteti, zárt udvarú,
palotaszárnyakkal és véd művekkel körül vett várrá. A 16. század közepi török rablótámadások

idején tovább erősítik a várat, melyet ekkor már öt olasz bástya, és széles vizesárok is oltalmaz.
Nádasdy Ferenc a század végén vitézi tettek sorát hajtja végre, melyek során többször
győzedelmeskedik a török hódoltság területére behatolva. A vár legszebb része a pazar díszítésű
díszterem a XVII. században épül Nádasdy Ferenc országbíró jóvoltából. A város központjában
álló, ötszögletű vár épületében működik a Nádasdy Ferenc Múzeum. A vár dísztermeiben és
szalonjaiban a nemesi családok tárgyait, bútorait és életvitelét tekinthetjük meg. A huszár kiállítás
a Nádasdy és más magyar huszárezredek emléktárgyait, fegyvereit és ruházatát tárja elénk. Térkép
gyűjteményében XVI. századtól találunk igazi ritkaságokat. A múzeumban találunk iparművészeti
kiállítást, nyomdászati és könyvkiállítást, valamint egy Sárvár város helytörténetével foglalkozó
kiállítást. A 2013-ban kialakított Virtuális Tárlatvezető Rendszere igazi kuriózum. Legyen a
mobiltelefonja az Ön személyes idegenvezetője!
Bükfürdő: Vas megye legnagyobb idegenforgalmát bonyolítja le Bükfürdő. A fürdőkultúra és a
település története itt nem tekint vissza történelmi távlatokra, minden új, ez egy modern település,
ahol az idegenforgalomé a főszerep. Épületei, intézményei, szabadidős programlehetőségei a
turisták igényeinek kielégítése szerint lettek létrehozva. Az 1960-as években az energiahordozók
kutatása közben bukkantak a gyógyvízre. 1962-ben mindössze egy medencével megnyíló fürdő,
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élményfürdővel, szauna világgal és egy úgynevezett Medica Wellness Centrummal áll a turisták és
a gyógyulni vágyók rendelkezésére. Az elmúlt 50 évben közel 35 millió vendég fordult meg a
mindössze 3300 fős kistelepülésen. A fürdőt nagykapacitású, modern szállodák és kedves
üdülőházak, kempingek és panziók veszik körül. Település határában 18 lyukas nemzetközi
besorolású golfpályát is találunk, csodálatos természeti környezetben, festői szépségű tó partján.
Sok kirándulási lehetőséget teremtenek a környező kis falvak, valamint Bük és Csepreg városai, de
Kőszeg műemlékekben bővelkedő városa is csak pár kilométerre található.

Celldömölk: a 12.000-es kisváros kedves hely. Látogassuk meg a Kemenes Vulkán Parkot ahol a
vulkánok működésével ismerkedhetünk érdekes, modern formába, majd időzzünk a Jufa Vulkán
Gyógy- és Élményfürdő medencéjében, ahonnan csodálhatjuk a szomszédos Ság-hegy különös
sziluettjét.
Zala megye területén Hévíz varázslatos taván kívül Lentiben és Kehidakustányban találunk
jelentős termál, illetve gyógyvízzel rendelkező fürdőket.
Balaton: A tó Közép-Európa legnagyobb édesvízi tava. Három jelentős nagyváros áll partján.
Keszthely, Balatonfüred és a déli parton Siófok. A tó 70 kilométer hosszú, átlagos szélessége
viszont csak másfél kilométer. Nyáron vize kellemesen meleg, fürdőzésre kitűnően alkalmas, 2326 fokos. Strandok veszik körbe szinte mindenhol, melyeket természetes nádasok, és mesterséges
vitorlás és hajókikötők, parti sétányok törnek csak meg. Kóstolja meg az északi part kitűnő borait
(ajánlott: Csopaki, Balatonfüredi és Badacsonyi Olaszrizling, valamint a Kéknyelű és a Juhfark,
mint különleges helyi borok), ízlelje meg a tó halételeit. A halászlé és a sült keszeg a leg
kedveltebb halételek, de a különleges garda se kerülje el figyelmét!
A Vas megyével szomszédos Szlovénia kiemelkedő jelentőségű gyógyfürdőjét Moravske Toplicen
találjuk. Látogassunk el egy rövid fürdőzés kedvéért ebbe az országba is! Út közben sok
csodálatos tájat fogunk érinteni, hisz áthaladunk Magyarország egyik legkülönlegesebb
tájegységén, az Őrségen. Biztos, hogy meg fog állni itt, vagy egy szürke marha gulya kedvéért,
vagy egy középkori templom kedvéért, vagy egy hagyományos népi épület kedvéért, vagy csak a
káprázatos táj kedvvért, mely e vidéken körülveszi majd. Ha erre utazunk térjünk be
Szentgotthárdra, de ellátogathatunk a szomszédos Ausztria egykor magyar területeire is. Güssing
település vára, A Batthyány vár a városka felett, a vulkanikus eredetű hegy tetején található.

