Zakladi Karpatskega bazena,
kopališča in kulturni spomeniki –
krasne počitnice na Madžarskem

Madžarska država je zelo bogata v termalnih vodah, ker ima dobro
naravno nadarjenost in je bogata v kulturnih spomenikih zaradi svoje
zgodovine. Pojdite in začutite specialno razpoloženje srednje Evrope in
spoznajte zgodovino, enkratno gastronomijo Madžarske in se napolnite s
pomočjo svetovno znanih termalnih vodah. Ponujamo vam več lokacij, ki
so tudi posebej očarljive, ampak ponujajo nam še večje doživetje, če jih
spletemo v en izlet. Pojdite v Budimpešto z letalom, v mesto z dva milijona
prebivalci, potem si najemite avtomobil in začnite svojo pustolovščino na
Madžarskem! To mesto je svetovno mesto, ampak ima posebno
razpoloženje, potem vas povabimo na podeželje Madžarske, nato k
Balatonu, ki je največje sladkovodno jezero na Madžarskem. To potovanje
je samo nekaj sto kilometrov, ampak bo vas podarilo z različnimi doživetji.
PREDLAGAN TERMIN PAKETA: Od maja do septembra.
TERMIN PAKETA: 14 dni
NASELJA IN DESTINACIJE, KI SE JIH DOTAKNETE V OKVIRU PAKETA: Budapest,
Hegykő, Bükfürdő, Sárvár, Szeleste, Hévíz, Keszthely, letališče Sármellék.
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Predlagan program: Prispete v Budimpešto na Ferihegy, trg Herojev, kopališče Széchenyi,
muzej Szépművészeti, 2. dan kopališče Rudas in grad Budai, 3. dan središče mesta Budimpešte, 4.5 dan kopališče Bük, 6.-7. dan kopališče Sárvár in ogled gradu, 8. dan ogled Szombathelya in
Celldömölka, 9.-10. dan grad v Güssingu in Őrség, 11.-12. dan Keszthely, kopanje, sprostitev na
plaži Balatona in ogled dvora Festetics, 13.-14. dan Hévíz in tamkajšnjo termalno jezero.
Kultura kopanja ima več tisočletno zgodovino na Madžarskem, tu najdemo več, kot dvesto kopališč
in termalov, od katerih je večina naravna tvorba. Iz teh je najbolj znano jezero v Hévízu, ki leži ob
največjem sladkovodnem jezeru v srednji Evropi. Nekoč sta bila Balaton in jezero Hévíza eno
jezero, pri visokem vodostanju se je mešala voda dveh jezer. Ko se je vodostaj zmanjšal, je Balaton
pridobil današnjo stanje vode in formo, takrat je jezero Hévíza postalo posebna naravna tvorba.
Hévíz in njegovo jezero: Je zelo prijetna lokacija, lahko povemo, da je mirnodobna, kot rečejo za
tista mesta, ki imajo razpoloženje iz konca 19. stoletja ter začetka dvajsetega stoletja. Takšen je tudi
Hévíz. Skoraj, da pomirjevalna voda jezera vpliva na vzdušje, vse je malo počasnejše, vse je bolj
mirno in prijazno, kot drugod. Ogromno turistov pride sem vsako leto, ampak sploh ne opazimo
gnečo in tudi majhno jezero vztrajno čaka množico turistov. Mogoče zato, ker se velikokrat obnovi,
njegova voda se hitro meni, tako je v resnici to jezero vedno novo in mlado. Dolgo časa nič ni smo
vedeli o zgodovini jezera, samo je to zanesljivo, da so jo že uporabljali v rimskih časih in verjetno
so vedeli, da voda ima učinek ozdravljanja. Možnosti, ki so se skrivali v jezeru je najbolj prepoznal
Festetics (I.) György. Začne v zavestno razvijanje, tako ustvari prvo kopališče. To jezero nima para
na celem svetu! Če pogledamo statistiko o tem koliko ljudi je tukaj prespalo, stoji Hévíz na drugem
mestu v državi, pred njim stoji Budimpešta z mnogimi kopališči in z dva milijona prebivalci ter z
atrakcijo velikega mesta. Številka gostov Hévíza presega en miljon. Dodatne destinacije, ki jih vam
predlagamo: kopališče in jezero Hévíz, cerkev Héttornyú Szentlélek, cerkev iz 13. stoletja v Egregyu
( in pivnica na vinogradu).
Zasluženo lahko povemo, da je Madžarska velesila termalnih vod. Pod več, kot 80% območja
najdemo termalno in zdravilno vodo. Če gledamo cel svet tudi stojimo na uglednem mestu iz tega
stališča. Na Madžarskem imate možnost za kopanje v termalnih vodah, ki imajo visoko
temperaturo in vsebujejo veliko mineralov, tako privoščijo prijetno zadržanost. V tej deželi
je podnebje idealno in ni na voljo samo kopanje, ampak gostoljubnost in tudi dobra
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gastronomija. V tej ponudbi paketa vam zdaj priporočamo v prizornost Budimpešto in zahodni
del države, v prvi vrsti županijo Vas in njena kopališča, ki imajo posebno vlogo. Obiščite nas,
namočite se v termalnih vodah, ki imajo dober učinek ter spoznajte barvno kulturo dežele.
Povabimo vas na dolg izlet, ki vam obljubljamo, da ne bo dolgočasen, glede na to, da vsaka
destinacija, ki jo predlagamo ima posebno karakteristiko in vas bodo čakala vedno nova doživetja.
Predlagamo, da prispete v okrasno glavno mesto Madžarske, v Budimpešto. Mesto z dva milijona
prebivalci ima očarljive kulturne spomenike in panorama privlači milijon turistov v glavno mesto
Madžarske. Mednarodni turizem je vsako leto večji, mesto zadosti skoraj vsako turistično zahtevo.
Glavno mesto Madžarske je znano o svoji zgodovini. Na tem naselju so živeli že v davnih časih,
prve zapisane zgodovinske podatke poznamo iz rimskih časov. Po prvih podatkih, okoli leta '89
ustanovijo na zahodnem nabrežju Donave, na današnjem območju Óbude, Aquincum rimsko
garnizijo. V teh časih je bila današnja Madžarska sestavljena iz dveh delov, Prekodonavje je bil del
rimskega imperija in je nosilo ime Panonija. Aquincum je bilo središče spodnje Panonijske
province. Takratno rimsko naselje je imelo 20-25000 prebivalcev, središče in palača naselja je stala
na današnjem otoku v Óbudi. Čin naselja se je pokazal tudi v tem, da so obiskali to stavbo rimski
cesarji.
V času naselitve Madžarov v domovino in njegove osvojitve je bilo intelektualno in vojaško
središče, to pa potrdi, da Arpad, ki je bil vodja madžarskih plemov, si je izbral za sedež grad Bude.
Nad Donavo je veliko mostov, izmed teh je največji promet na mostu Erzsébet. Nad mostišču
Bude, na skali stoji kip škofa Gellérta. Ta lokacija čuva spomin škofa, ki je v času pregona kristjanov
umrl, kot mučenec. (Legenda o njem pravi, da so ga zaprli v sod, ki je bil prebit z žeblji in ga sunili
v globino iz te točke.) Iz te lokacije je krasen razgled na Budo in Pest ter na reko Donavo, ki se
vleče med njima. Ne daleč od spomenika, proti spodnjemu delu, najdemo cerkev Sziklatemplom,
v bližini mostišča pa most Szabadság. Pri podnožju gore Gellért in pri mostišču mosta Szabadság
najdemo en trg, na kateri je Gellért Uszoda in Gyógyfürdő v najlepši stavbi. Ta institucija deluje
tudi, kot hotel v delovanju hotelske verige Danubius Hotels Group. Kopališče je koedikirano, to
pomeni, da ga lahko obiskujejo tako ženske kot moški, vsak dan je odprt. Notranji prostori so
krasni, gosti lahko pridobijo arhitektursko doživetje med kopanjem. Vodo kopališča posvetujejo
tistim, ki hočejo ozdraviti svoje sklepne degenerativne bolezni, bolezni s hrbtenico, težave z
diskusom, probleme z zožitvijo žil in svojo motnjo kroženja krvi. Temperatura izvirne vode je 43
Celsius stopinj. Ima 12 bazenov, med katerimi najdemo dva jakuzzija z vodo s temperaturo 27-36
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C stopinj, 3 zunanje bazene ter na zdraviliščnem oddelku najdemo 8 bazenov s termalno vodo, kjer
se lahko kopamo v vodi s temperaturo 35-40 C stopinj.
Pri podnožju gore Gellért pride na površino en drugi izvir s toplo vodo. Kopališče Rudas-Fürdő je
imelo ime v turških časih Zöldoszlopos-Fürdő. Prvi bazen je zgradil Mustafa paša v 16. stoletju.
Kupolo kopališča še danes držijo stolpi, ki so stari 400 let. Kopališče hrani 13 izvirov, kapaciteta
teh je več, kot en milijon litrov na dan. Današnjo ime je dobilo o pristanišču trajektov ali o gradu,
ki je stal na tem mestu. Kopanje v tej vodi priporočajo tistim, ki hočejo ozdraviti sklepne vnete
bolezni ali tistim, ki imajo težave s pomanjkanjem apne. V kopališču najdemo bazene s paro, ki
imajo 16-42 C stopinj ter bazene, kjer lahko sedimo ali bazene, ki so globoke s temperaturo 11-42
C stopinj. Posebno doživetje nam ponuja bazen na nadstropju z vodo 36 C stopinj, iz katere lahko
občudujemo panoramo mesta med kopanjem.
Kopališče Királyi-fürdő je zgradil Szokoli Mustafa, ki je bil paša Bude v letih 1560. To je bilo najbolj
priljubljeno kopališče med Turki, ker je stalo na zaščitnem mestu, znotraj grajskega zida. Kopališče
Lukács-fürdő so zgradili na začetku 19. stoletja. To najdemo pri mostišču mosta Margit na strani
Buda. Ta otok je danes en velik park, ampak vemo, da so v rimskih časih na tem otoku stali palače
komandatov Aquincuma. Potem je tukaj stal dvor nadškofa Esztergoma, na to pa dvor kralja
Imreja(Emerika). Danes na tem otoku najdemo Nemzeti Sportuszoda in najlepšo plažo
Budimpešta, Palatnus. Zdravilišče, ki je stalo tukaj so ga uničili v drugi svetovni vojni, na mestu
tega so zgradili na začetku leta 1980 Grand Hotel Margitsziget ter v sosedstvu tega Termál Hotel
Margitsziget.
Na strani Pest in mogoče v celi Budimpešti je najbolj popularno kopališče Széchenyi-fürdő, ki ga
obiskujejo večinoma tuji turisti. To zdravilišče najdemo v bližini najbolj znane skupščine kulturnih
spomenikov, v bližini trga Herojev, v Városligetu. Pred kopališčem stoji park, na drugi strani tega
parka najdemo grad Vajdahunyad. Na trgu Herojev je impozantna skupščina kipov, ob strani trga
lahko občudujemo muzej Szépművészeti in kulturne spomenike Műcsarnoka. Voda termala
Széchenyi Gyógyfürdő izvira iz 1246 metrov s temperaturo 76 C stopinj. Ta velika zgradba in 26
bazenov je največji kopališčni kompleks v Evropi.
Parlament: Je čudovita zgradba. Mogoče ga lahko imenujemo, kot simbol države. Madžarsko
državo v prvi vrsti prepoznajo turisti o slikah o Donavi in parlamentu. Ta zgradba s kupolo je res
najbolj reprezentativna stavba države. Zgradbo z neogotičnim in elektičnim slogom so začeli
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zgraditi v letu 1885. Njegova kupola je visoka 96 metrov. Še danes ima sestanke tukaj državni zbor
ter tukaj čuvajo Madžarsko sveto krono. Imamo priložnost, da si ogledamo tudi notranje prostore.
Njegovo okrasno stopnišče, kupola dvorano in konferenčno dvorano, ki so izredno čudoviti.
Grad Budai: Okras gričevnate strani Bude je grad Budai. Vsak turist prečka Donavo preko mosta
Lánchíd, da bi obiskal tudi ta grad. To je del svetovne dediščine, lahko smo ponosni tudi na kulturne
spomenike iz srednjega veka. Stolpi cerkve Mátyás, njegove barvne, zastekljene plošče sodijo med
najbolj priljubljene meste za fotografiranje med turisti. Za njim se iz Halászbástye ponuja krasen
razgled na široko reko Donavo in na drugo nabrežje, kjer leži drugi del mesta, Pest. Še drugi deli
gradu, ki jih vsekakor priporočamo, da si ogledate: Budavári Palota, trg Szent György (žičnica
Budavári, palača Sándor), velika rondela Budavári, trg vrata Bécsi, Sziklakórház.
Županija Vas leži v zahodnem kotu Madžarske, v bližini avstrijske in slovenske meje. Turistične
trdnosti županije so kopališča in zdravilišča. To območje je zelo bogato v termalnih vodah. Kopalna
kura ni tako patinasta, kot v primeru glavnega mesta, ampak se je razvila na visoko raven v zadnjih
50 letih. Kopališče Bükfürdő stoji na drugem mestu, Sárvár na petem mestu če gledamo statistiko
iz cele države, koliko gostov je prihajalo v kopališče. To so mednarodno znana in obiskovana
turistična središča. Na tem lepem območju lahko obiščemo tudi manjša kopališča. Tam ne najdemo
gnečo, množico ljudi, skoraj, da smo sami, tu lahko počivamo. Ampak tudi tu ne bo pomanjkanje
doživetij in ozdravljanja…
Sárvár: Poleg ozdravljenja se za vsak dan najde kakšen program v Sárváru. Poleg kopanja in
ozdravljanja si lahko pogledate grad in park, ki je blizu njega, glavni trg tega malega mesta, cesto
kjer se lahko sprehajate in nakupujete, arboret in majhne jezere za čolnarjenje in ribolov v bližini.
Spoznajmo vrednote, zgodovino, kulturo in naravne vrednote tega majhnega mesta. Ko se kopate,
počivate, se zdravite, ste na wellnessu preberite nekaj o krajih. Uživajte kulturo in ozdravljenje
obenem! V zdravem telesu zdrava duša! Terme v Sárváru so zelo popularne na Madžarskem in tudi
v drugih državah. V Sárváru imajo dve različni sorti termalne vode. Voda prihaja iz 1000-1200
metrov globoko in je topla 45-48 °C, vsebuje natrium-chlorid in natrium bikarbonat, jo lahko
uporabljamo na veliko področjih medicine. Primerna je za mišično-skeletne bolečine, osteoarthritis
in tudi za terapijo po rehabilitaciji in operacijah. Ta termalna voda ponuja več možnosti za
izkoriščanje, ker vsebuje soli in elemente hidrogen karbonata, natrijevega klorida, joda in broma.
Zadnji je učinkovit za zdravljanje mišične-skeletne bolečine, ampak je primerna za zdravljanje
klasične ženske in moške vnetne bolezni, za kožne bolezni, ter je primerna tudi za tiste, ki imajo
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težave z dihanjem v obliki inhaliranja. Če uporabljate vodo kot kuro, potem vam pomagajo
strokovnjaki to izoblikovati.
Mesto Sárvár ima dve pomembne znamenitosti, to sta zdravilna voda in grad Nádasdy. Zgodovina
gradu sega nazaj v XIII. stoletje, prvič je omenjen v zapisih iz leta 1327, ko je to območje spadalo
k posestvu Károly Róberta. Grad iz srednjega veka razvija družina Kanizsay v XV. stoletju, tako
postane grad z zaprtim dvorom, s palačnim traktom in z branikom okoli nje. V sredini 16. stoletja,
ko je bilo veliko turških roparskih napadov, so krepili grad, ki ga je branilo že pet grajskih branikov
in široki jarki z vodo. Nádasdy Ferenc na koncu stoletja opravlja veliko viteških dejanj, med katerimi
velikokrat zmaga in tako prodre na turško območje. Najlepši del gradu je slavnostna dvorana, ki jo
je zgradil Nádasdy Ferenc v XVII. stoletju. V središču mesta stoji peterokotna stavba gradu, kjer
deluje muzej Nádasdy Ferenc. V slavnostnih dvoranah in salonih si lahko ogledamo predmete,
pohištvo in način življenja plemenitih družin. Razstava huzarov nam pokaže spominske predmete,
orožja in obleke skupine Nádasdy in drugih huzarov. V zbirki zemljevidov najdemo posebnosti od
XVI. stoletja naprej. V muzeju najdemo razstavo, ki se ukvarja z lokalno zgodovino Sárvára. Leta
2003 so naredili virtualni sistem za vodenje, ki je postal kurioziteta. Naj postane vaš mobilni telefon
vaš turistični vodič!
Bükfürdő: V županiji Vas je najbolj znana turistična točka Bükfürdő. Tu kultura kopališča in
zgodovina naselja ne segata nazaj v daljno preteklost, tu je vse novo, to je eno moderno naselje,
kjer ima glavno vlogo turizem. Stavbe, institucije, možnosti za programov v prostem času so
izoblikovali tako, da ustrezajo željam turistov. V letih 1960, ko so iskali izvor energije so našli
termalno vodo. Kopališče, ki so ga odprli leta 1962 je imelo samo en bazen, do danes se je razvilo
do 32 bazenov, 5200 kvadratnih metrov površinske vode, tako je danes kopališčni kompleks, ki
ima zdravilno plažo, terapevtske storitve, savne, doživljajske bazene in čaka turiste ter tiste ljudi, ki
se hočejo ozdraviti s tako imenovanim Midica Wellness Centrumom. V zadnjih 50 letih je imelo
približno 35 milijonov gostov to majhno naselje, s 3300 prebivalci. Okoli kopališča, ki ima veliko
kapaciteto, najdemo moderne hotele, prijetna prenočišča, kampinge in penzione. Ob meji naselja
najdemo igrišče za golf z 18 luknji, v lepem okolju pri slikovitem jezeru, to igrišče ima mednarodno
razvrstitev. Mnogo priložnosti nam ponujajo za izlete majhne vasi okoli naselja ter mesta Bük in
Csepreg, ampak je samo nekaj kilometrov dalje Kőszeg, ki ima mnogo kulturnih spomenikov.
Celldömölk: Majhno mesto s 12000 prebivalci je prijetno mesto. Poglejmo si Kemenes Vulkán
Park, kjer se lahko spoznamo z delovanjem vulkanov v zanimivi, moderni obliko, potem si
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vzemimo čas v bazenu kopališča Jufa Vulkán Gyógy- in Élményfürdő, iz katerega lahko
občudujemo posebno goro Ság, ki se nahaja v sosedstvu.
V županiji Zala, poleg očarljivega jezera Hévíz najdemo termalne in zdravilne vode v Lentiju in
Kehidakustányu.
Balaton: To je največje sladkovodno jezero v srednji Evropi. Tri pomembna velika mesta stojijo na
njeni obali. To so Keszthely, Balatonfüred in na južnem delu Siófok. Jezero je dolgo 70 kilometrov,
ampak povprečna širina je samo ena in pol kilometrov. Poleti je njegova voda prijetno topla, je
odlična za kopanje, 23-26 stopinj. Okoli nje so plaže skoraj vsepovsod, med temi plažami se
nahajajo naravna trstišča, pristani za ladje in jadrnice ter sprehajališča. Poskusite odlična vina
severnega dela (priporočamo: Csopaki, Balatonfüredi in Badacsonyi renški rizling ter Kéknyelvű in
Juhfark, kot posebna lokalna vina) in jedi iz rib jezera. Ribja juha in pečen klenič sta najbolj
priljubljeni jedi, ampak ne pozabite na posebno gardo!
V sosedju županije Vas najdemo zelo pomembno zdravilišče Slovenije, v Moravskih Toplicah.
Odpotujmo tudi v to državo zaradi kopanja! Med potjo se bomo dotaknili čudežnih krajev, saj
gremo skozi enega izmed najbolj posebnih krajev Madžarske, to je Őrség. Zagotovo se boste tukaj
ustavili, ali zaradi črede sive govedi ali zaradi ene cerkve iz srednjega veka ali zaradi običajne ljudske
stavbe ali samo zaradi lepe pokrajine, ki bo okoli vas. Če potujemo, si na tej poti ogledajmo mesto
Szentgotthárd (Monošter) ali pokrajine sosednje Avstrije, ki so spadali k madžarskemu posestvu.
Grad naselja Güssinga, grad Batthyány-i najdemo nad mestom, na vrhu gore, vulkanističnega
porekla.
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