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TERMÁLNÍ A JINÉ LÁZNĚ:

1. Lázně Gellért
2. Termální lázně Széchenyi
3. Termální lázně Rudas 
4. Turecké lázně Veli Bej
5. Lázně Király
6. Mogyoród – Aquaréna
7.  Aquaworld

KULTURA:

 8. Mad’arský parlament
 9. Bazilika svatého Štěpána
10. Budínský hrad
11. Matyášův chrám
12. Náměstí Hrdinů
13. Velká synagoga
14. Palác umění MÜPA
15. Hudební akademie Ference Liszta
16. Mad’arská státní opera
17. Řetězový most
18. Zámek Gödöllő – Grassalkovičův palác
19. Visegrád – královský palác a Šalamounova věž
20. Ostřihom – ostřihomská bazilika
21. Vacov – historické centrum města
22. Szentendre – skanzen, historické centrum 
      města

AKTIVITY:

23. Piliš – turistika, jízda na kole (Eurovelo6)
24. Elizabetina rozhledna – turistika
25. Markétin ostrov – běh
26. Domony – vyjížd’ky na koních
27. Výlety lodí po Dunaji
28. Börzsöny – lesní úzkorozchodná železnice, 
      turistika

AKTIVITY PRO RODINY S DĚTMI:

29. Zoo Budapešť
30. Dětská železnice
31. Sedačková lanovka Zugliget
32. Markétin ostrov – obora s dětskou zoo
33. Palác zázraků

GASTRONOMIE:

34. Velká tržnice
35. Trh v ulici Hold
36. Karaván – Street Food
37. Etyek

Restaurace oceněné michelinskou hvězdou:
38. Onyx
39. Costes
40. Borkonyha WineKitchen
41. Costes Downtown
42. Bábel
43. Stand Restaurant

CENTRUM

TERMÁLNÍ A JINÉ LÁZNĚ

GASTRONOMIE

KULTURA

AKTIVITY

AKTIVITY PRO RODINY
S DĚTMI

Budapešť je autentická a historická evropská metro-
pole, která se pyšní jedinečnou a živou atmosférou, 
díky které je rozmanitým a kosmopolitním městem. 
Oslnivý a originální charakter Budapešti utváří 
nádherné budovy a okolní příroda, grandiózní 
architektura, historické termální lázně, různorodá 
a živá gastronomie, kvetoucí módní a umělecká 
scéna a nesmírně bohatý kulturní život. Důkladná 
prohlídka maďarského hlavního města vám zabere 
pár dní, nezapomeňte ale také prozkoumat zajímav-
osti v jeho okolí. Nejoblíbenějším výletním místem 
je Dunajský ohyb, který nabízí jedinečná panorama-
ta, středověké hrady, městečka plná inspirace 
a mnoho turistických a cyklistických tras. Jen 1–1,5 
hodiny od Budapešti tak najdete mnoho dalších 
zajímavých a úchvatných míst.
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GYŐR

REGION SOPRON
Prozkoumejte města plná památek, relaxujte v jedněch z mnoha léčivých lázní 
a svou dovolenou zakončete gurmánskou večeří a ochutnávkou vína Blaufrän -
kisch (Frankovka), které se zrodilo v severozápadním cípu Mad’arska.

Termální a jiné lázně
Bükfürdő: ozdravné a relaxační lázně; Sárvár: ozdravné a relaxační 
lázně; Hegykő: termální lázně

Kultura
Sopron: požární věž; Kőszeg: historické centrum města; Fertőd: 
palác rodiny Esterházy; Nagycenk: zámek Széchenyi; Fertőrákos: 
kamenolom a jeskynní divadlo

Aktivity
Jezero Fertő (UNESCO): jízda na kole, projížd’ky na lodi; národní 
park Ferto-Hanság: pozorování ptáků

Víno
Viniční trať: Sopron

GYŐR A PANNONHALMA
Město Győr ležící na soutoku čtyř řek stojí za návštěvu, protože je třetím 
mad’arským městem s nejvíce památkami a nabízí rozmanité kulturní zážitky 
a hodnotné církevní památky. Město Pannonhalma je zaslouženě nazýváno 
kolébkou křesťanství v Mad’arsku – benediktinské arciopatství a klášter jsou 
zapsány na Seznamu světového dědictví UNESCO. Szigetköz, největší přírodní 
ostrov v zemi, čeká na příznivce aktivní dovolené se stovkami kilometrů 
vodních cest a cyklistických stezek, které vedou podél břehů Dunaje.

Kultura
Győr: barokní centrum města, bazilika, návštěvnické centrum 
svatého Ladislava; Pannonhalma: benediktinské arciopatství 
(UNESCO); Lébény: románský kostel

Aktivity
Szigetköz: jízda na kole, kanoistika

Aktivity pro rodiny s dětmi
Győr: interaktivní zážitkové centrum přírodních věd FUTURA, výs-
tavní centrum Mobilis Science Centre, zoo

Víno
Viniční trať: Pannonhalma

REGION EGER
Bukové hory a pohoří Mátra jsou místem mnoha jedinečných pokladů. 
Toulejte se po mad’arských lesích, vykoupejte se v pravé turecké lázni nebo v 
přírodních jeskyních a objevte vynikající regionální vína typická pro Maďarsko.

Termální a jiné lázně
Egerszalók: solné termální lázně; Miskolctapolca: jeskynní 
lázně; Eger: turecké lázně

Kultura
Eger: katedrála, minaret, hrad; Diósgyőr: hrad; Hollókő: vesnič-
ka a její okolí (UNESCO)

Aktivity
Kékestető: turistika, lyžování; Mátra: sedačková lanovka

Víno
Viniční trať: Eger

REGION TOKAJ
Vypráví se, že král Ludvík XIV. nazval víno Aszú z regionu Tokaj-Hegyalja vínem 
králů a králem vín. Vaši cestu po Md’aarsku byste proto neměli ukončit bez 
ochutnávky vína Furmint nebo Aszú v jedinečné atmosféře stoletých vinných 
sklepů, které se nacházejí ve vesničkách Tokaj, Mád či Erdobénye. Objevte 
historické hrady, které zdobí Zemplínské vrchy, prozkoumejte největší 
a nejkrásnější vápencové jeskyně Evropy v Aggteleku, zúčastněte se divokého 
a zároveň malebného vodního dobrodružství na Horní Tise nebo navštivte 
zemi draků v Nyírbátoru.

Termální a jiné lázně
Nyíregyháza–Sóstó: stylové a populární lázeňské a relaxační 
centrum

Kultura
Mád: synagoga; Sárospatak: Rákócziho hrad; Boldogkőváralja: 
hrad; Füzér: hrad

Aktivity
Aggtelek: podzemní krasová jeskyně (UNESCO), turistika, veslování;

Aktivity pro rodiny s dětmi
Nyíregyháza: zoo; Sátoraljaújhely: zábavní park

Víno
Viniční trať: Tokaj (UNESCO)

DEBRECÍN A VELKÁ MAĎARSKÁ ROVINA
Debrecín, druhé největší město Mad’arska, se nachází na východu země. 
Nabízí bohatý kulturní život s festivaly a také bohatou nabídku akcí, které se 
konají po celý rok. Velká mad’arská rovina, mad’arská pusta a „csikós“ jsou 
hlavními elementy mad’arských tradic. V Hajdúszoboszló se nachází největší 
lázeňský komplex v Evropě, jezero Tisza je rájem ekoturismu a nachází se zde 
ptačí rezervace a největší evropské sladkovodní akvárium.

Termální a jiné lázně
Debrecín: relaxační koupele; vodní park Hajdúszoboszló: 
největší lázeňský komplex pod širým nebem v Evropě

Kultura
Debrecín: velký reformovaný kostel, vodárenská věž, MODEM – 
Centrum moderního a současného umění; Tiszadob: Andrássy-
ho zámek; Hortobágy: kulturní krajina (UNESCO)

Aktivity
Národní park Hortobágy; jezero Tisza: jízda na kole, projížďky na 
lodi, plavání, rybaření, pozorování ptáků

Aktivity pro rodiny s dětmi
Debrecín: městský park, zábavní park, železnice; jezero Tisza: 
ekoturistické centrum

BALATON
Představte si jezero, jehož horizont nikdy nezmizí v nekonečné dálce a na 
kterém západ slunce kreslí zářící zlatý most odrážející se na vodní hladině. 
Balaton, největší jezero ve střední Evropě, je přesně takové.

Termální a jiné lázně
Hévíz: jezerní turistická oblast, největší biologicky aktivní 
přírodní jezero s termální vodou na světě; Zalakaros: ozdravné 
a zážitkové koupele, největší lázně v Maďarsku

Kultura
Keszthely: Festetický palác; Veszprém: hradní čtvrť; Tihany: 
benediktinský klášter s opatstvím; Herend: porcelánová manufak-
tura; Balatonboglár: rozhledna ve tvaru zeměkoule; Szigliget: hrad

Aktivity
Koupání, pěší turistika, projížďky na lodi, plachtění, jízda na kole, 
golf

Aktivity pro rodiny s dětmi
Veszprém: zoo; Zalaszabar: zábavní park; Balatonfűzfő: bobová 
dráha; Tapolca: návštěvnické centrum Pool Grotto

Víno
Viniční tratě: Badacsony, Balatonboglár, Balatonfüred–Csopak, 
Balatonské středohoří, Nagy-Somló, Zala

REGION PÉCS
Pécs neboli Pětikostelí je jedno z nejkrásnějších měst Mad’arska a v roce 2010 
bylo zvoleno Evropským městem kultury. Pécs není jen centrum rozličných 
kultur – je to město bohaté na atrakce a kulturní výstavy, které je zařazeno do 
světového kulturního dědictví. Pécs obklopuje jeden z nejlepších vinařských 
regionů v Mad’arsku. Pohostinní vinaři vás zvou k ochutnávce vína v otevřených 
vinných sklípcích.

Termální a jiné lázně
Harkány: ozdravné a wellness lázně

Kultura
Pécs: raně křesťanská nekropole, pozdně románské pohřební kaple 
(UNESCO), katedrála, mešita, kulturní čtvrť Zsolnay; Siklós: hrad

Aktivity
Orfű: plavání, vodní sporty; Mecsek: turistika

Aktivity pro rodiny s dětmi
Pécs: zoo; Orfű: akvapark; Mecsek: zábavní park Mecsextrém

Víno
Viniční tratě: Villány, Pécs

REGION SZEGED
Ve slunné Velké uherské nížině stojí za návštěvu léčivé a termální vody 
a koupele. Vyzkoušejte blahodárné síly bahenní lázně v lázeňském komplexu 
Makó nebo sjed’te nejdelší vodní skluzavku v Evropě nacházející se ve 
středomořském městě Segedín, které stojí za návštěvu.

Termální a jiné lázně
Makó: termální lázně Hagymatikum; Segedín: krytý vodní park; 
Móra halom: lázně

Kultura
Segedín:  votivní kostel, synagoga, festival pod širým nebem; Ópusz-
taszer: historický národní park

Aktivity
Mezőhegyes: jízda na koních; jízdy na segway, vodácké sporty

REGION GYULA
Gyula je jedním z nejstarších lázeňských měst v Mad’arsku, ve kterém najdete 
krásné parky, památky a hrad založený Turky v dobách tureckého obléhání. 
Slavná mad’arská klobása a „pálinka“ pocházejí právě z tohoto regionu. Jedná 
se o výrobky s chráněným označením původu, které se každoročně oslavují na 
velkých festivalech: v říjnu na festivalu čabajské klobásy a na slavnosti gyulské 
„pálinky“, která se koná v dubnu.

Termální a jiné lázně
Gyula: hradní lázně

Kultura
Gyula: hrad, zámeček Almásy; Békéscsaba: Munkácsyho muzeum, 
Munkácsyho památník

Aktivity
Szarvas: botanická zahrada; řeka Körös: plavání, rybaření, 
kanoistika

TERMÁLNÍ A JINÉ LÁZNĚ

VÍNO

KULTURA

AKTIVITY

AKTIVITY PRO RODINY S DĚTMI

UNESCO

DEBRECÍN


