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ŹRÓDŁA TERMALNE I SPA:

1. Łaźnie Gellérta
2. Termy Széchenyiego
3. Termy Rudas 
4. Łaźnia turecka Veli bej
5. Łaźnie Király
6. Mogyoród – Aquaréna
7.  Aquaworld

KULTURA:

 8. Budynek parlamentu węgierskiego
 9. Bazylika św. Stefana
10. Zamek Królewski w Budapeszcie
11. Kościół Macieja
12. Plac Bohaterów
13. Wielka Synagoga
14. MÜPA – Pałac Sztuk
15. Akademia Muzyczna im. Ferenca Liszta
16. Węgierska Opera Państwowa
17. Most Łańcuchowy
18. Gödöllő – Pałac Królewski
19. Wyszehrad – zamek i Wieża Salomona
20. Ostrzyhom – bazylika w Ostrzyhomiu
21. Vác – historyczne centrum miasta
22. Szentendre – Muzeum Wsi Szentendre, 
      stare miasto

AKTYWNOŚĆ:

23. Pilis – piesze wycieczki, jazda na rowerze
      (Eurovelo6)
24. Wieża widokowa Elżbiety – piesze wycieczki
25. Wyspa Małgorzaty – jogging
26. Domony – jazda konna
27. Rejs po Dunaju
28. Börzsöny – kolejka leśna, piesze wycieczki

OFERTA DLA RODZIN:

29. Zoo w Budapeszcie
30. Kolejka dla dzieci
31. Wyciąg krzesełkowy Zugliget
32. Wyspa Małgorzaty – rezerwat przyrody
33. Pałac Cudów

GASTRONOMIA:

34. Wielka Hala Targowa
35. Targ na ulicy Hold
36. Karaván – park foodtrucków
37. Etyek

Restauracje z gwiazdkami Michelin:
38. Onyx
39. Costes
40. Borkonyha winekitchen
41. Costes Downtown
42. Bábel
43. Stand Restaurant

CENTRUM MIASTA

ŹRÓDŁA TERMALNE I SPA

GASTRONOMIA

KULTURA

AKTYWNOŚĆ

OFERTA DLA RODZIN

Budapeszt jest prawdziwie autentyczną i historyczną 
stolicą europejską, ale posiada również innowacyjną, 
pulsującą osobowość, co czyni go miastem wszechstron-
nym i kosmopolitycznym. Cudowne środowisko 
naturalne, wspaniała architektura, historyczne uzdrowis-
ka termalne, zróżnicowana i tętniąca życiem gastrono-
mia, kwitnąca scena mody i designu oraz niezwykle 
bogate życie kulturalne, de�niują iskrzącą i oryginalną 
atmosferę Budapesztu. Choć pełne zwiedzanie samej 
stolicy Węgier trwa kilka dni, to warto również poszukać 
atrakcji w okolicy. Najpopularniejszym celem jednodnio-
wych wycieczek jest Zakole Dunaju z jego niezrównaną 
panoramą, średniowiecznymi zamkami, małymi, inspiru-
jącymi miastami i licznymi możliwościami uprawiania 
turystyki pieszej i rowerowej, ale jest też wiele innych 
interesujących i ekscytujących miejsc, do których dojazd 
z Budapesztu zajmuje tylko 1-1,5 godziny.
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REGION SOPRON
Poznaj miasta pełne zabytków, zrelaksuj się w jednej z wielu uzdrawiających 
łaźni i zakończ swój urlop smakowitą kolacją i degustacją wina w miejscu 
narodzin wina Blaufränkisch, położonym w północno-zachodniej części 
Węgier.

Źródła termalne i spa
Bükfürdő: uzdrowisko i wellness spa; Sárvár: kąpiel zdrowotna 
i wellness; Hegykő: termy

Kultura
Sopron: wieża przeciwpożarowa; Kőszeg: historyczne centrum 
miasta Fertőd: Pałac Esterházych; Nagycenk: Dwór Széchenyich; 
Fertőrákos: kamieniołom i teatr w jaskini

Aktywność
Jezioro Fertő: (UNESCO): jazda na rowerze, pływanie łódką; 
Rezerwat przyrody Fertő-Hanság: obserwowanie ptaków

Wino
Apelacja: Sopron

GYŐR I PANNONHALMA
Győr, położony u zbiegu czterech rzek, jest warty odwiedzenia jako trzecie 
węgierskie miasto najbogatsze w zabytkowe budynki, nie wspominając 
o wielu różnorodnych atrakcjach kulturalnych i unikatowych skarbach, które 
ma do zaoferowania. Pannonhalma jest zasłużenie nazywana kolebką 
chrześcĳaństwa na Węgrzech – opactwo benedyktynów jest wpisane na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Szigetköz, największa wyspa kraju, czeka 
na miłośników aktywnego wypoczynku z setkami kilometrów dróg wodnych 
i szlaków rowerowych wzdłuż brzegów Dunaju.

Kultura
Győr: barokowe centrum miasta, bazylika, centrum informacyjne 
św. Władysława; Pannonhalma: opactwo benedyktyńskie 
(UNESCO); Lébény: kościół romański

Aktywność
Szigetköz: jazda na rowerze, kajaki

Oferta dla rodzin
Győr: interaktywne centrum naukowo-rozrywkowe FUTURA, 
centrum naukowe Mobilis, zoo

Wino
Apelacja: Pannonhalma

REGION EGER
Pasma górskie Bükk i Mátra są przez cały rok domem dla wielu unikalnych 
skarbów. Wędruj po węgierskich lasach, kąp się w prawdziwej łaźni tureckiej 
lub w naturalnych jaskiniach albo odkrywaj wspaniałe, typowe dla tego 
regionu wina węgierskie.

Źródła termalne i spa
Egerszalók: hałdy soli; Miskolctapolca: kąpiel w jaskini; Eger: 
łaźnia turecka

Kultura
Eger: katedra, minaret, zamek; Diósgyőr: zamek; Hollókő: stara 
wieś i jej okolice (UNESCO)

Aktywność
Kékestető:  piesze wycieczki, jazda na nartach; Mátra: wyciąg 
krzesełkowy

Wino
Apelacja: Eger

REGION TOKAJ
Zgodnie z tradycją Ludwik XIV nazwał wino Aszú z regionu Tokaj-Hegyalja 
winem królów i królem win. Dlatego na pewno nie należy kończyć podróży, 
dopóki nie spróbuje się kieliszka Furmint lub nawet Aszú w wyjątkowej 
atmosferze wielusetletnich piwnic w Tokaju, Mád lub Erdobénye. Odkryj 
historyczne zamki w Górach Zemplińskich, największą i najpiękniejszą 
w Europie jaskinię wapienną w Aggtelek, weź udział w dzikiej, malowniczej 
wycieczce po górnej Cisie lub wejdź do krainy smoków w Nyírbátor.

Źródła termalne i spa
Nyíregyháza–Sóstó: stylowe i popularne centrum zdrowia 
i wypoczynku

Kultura
Mád: synagoga; Sárospatak: zamek Rákóczego; Boldogkőváralja: 
zamek; Füzér: zamek

Aktywność
Aggtelek: jaskinie krasowe (UNESCO); spacery, wioślarstwo

Oferta dla rodzin
Nyíregyháza: zoo; Sátoraljaújhely: park rozrywki;

Wino
Apelacja: Tokaj (UNESCO)

DEBRECZYN I WIELKA NIZINA WĘGIERSKA
Debreczyn, drugie co do wielkości miasto na Węgrzech, znajduje się na 
wschodzie kraju. Oferuje aktywne życie kulturalne z festiwalami i różnymi 
możliwościami przez cały rok. Wielka Nizina Węgierska, Puszta i „cikós” są 
głównymi elementami tradycji węgierskiej. Hajdúszoboszló ma największy 
kompleks kąpielowy i terapeutyczny w Europie, a jezioro Cisa jest rajem ekotury-
styki, z rezerwatem ptaków i największym w Europie akwarium słodkowodnym.

Źródła termalne i spa
Debreczyn: kąpielisko rekreacyjne, park wodny; Hajdúszoboszló: 
największy w Europie kompleks basenów na wolnym powietrzu i spa

Kultura
Debreczyn: Wielki Kościół Reformowany, wieża ciśnień, MODEM 
– Centrum Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej; Tiszadob: Pałac 
Andrássych; Hortobágy: krajobraz kulturowy (UNESCO)

Aktywność
Park Narodowy Hortobágy; jezioro Cisa: jazda na rowerze, 
pływanie łódką, pływanie, wędkarstwo, obserwowanie ptaków

Oferta dla rodzin
Debreczyn: park miejski, kolejka w parku rozrywki; jezioro Cisa: 
centrum ekologiczne

BALATON
Wyobraź sobie morze, gdzie horyzont nie zanika w nieskończonej odległości, 
gdzie zachodzące słońce maluje świecący złoty most na wodzie. Balaton, 
największe jezioro w Europie Środkowej, właśnie takie jest.

Źródła termalne i spa
Hévíz: ośrodek nad jeziorem, największe naturalne i biologicznie 
aktywne jezioro termalne na świecie; Zalakaros: kąpiel zdrowotna 
i przygodowa, największe węgierskie spa

Kultura
Keszthely: Pałac Festeticsów; Veszprém: zielnica zamkowa; 
Tihany: opactwo benedyktyńskie; Herend: fabryka porcelany; 
Balatonboglár: punkt widokowy – kula; Szigliget: zamek

Aktywność
Kąpiele, piesze wycieczki, pływanie łódką, żeglowanie, jazda na 
rowerze, golf

Oferta dla rodzin
Veszprém: zoo; Zalaszabar:  park rozrywki; Balatonfűzfő: tor 
saneczkowy; Tapolca: podziemne jezioro

Wino
Apelacje: Badacsony, Balatonboglár, Balatonfüred–Csopak, 
Balaton Uplands, Nagy-Somló, Zala

REGION PECZ
Pecz jest jednym z najpiękniejszych miast na Węgrzech i został wybrany 
Europejskim Miastem Kultury w 2010 roku. Pecz jest nie tylko tyglem odmien-
nych kultur, lecz także miejscem bogatym w atrakcje historyczne i wystawy 
kulturalne, a także stanowi światowe dziedzictwo kulturowe. Pecz ma jeden 
z najlepszych regionów winiarskich na Węgrzech, a życzliwi winiarze zaprasza-
ją na degustację win w otwartych piwnicach.

Źródła termalne i spa
Harkány: uzdrowisko i wellness spa;

Kultura
Pecz: wczesnochrześcĳańska nekropolia, późnoromańskie 
kaplice grobowe (UNESCO), katedra, meczet, dzielnica kultury 
Zsolnay; Siklós: zamek

Aktywność
Orfű: pływanie, sporty wodne; Mecsek: wycieczki piesze

Oferta dla rodzin
Pecz: zoo; Orfű: park wodny; Mecsek: park rozrywki Mecsextrém

Wino
Apelacje: Villány, Pécs

REGION SZEGED
Na słonecznej Południowej Wielkiej Nizinie warto odwiedzić wody lecznicze 
i termalne oraz skorzystać z różnorodnych kąpieli. Wypróbuj dobroczynne 
działanie kąpieli błotnych w kompleksie uzdrowiskowym Makó lub zjeżdżaj po 
najdłuższej w Europie zjeżdżalni wodnej w Szegedzie, a następnie wybierz się 
na spacer po śródziemnomorskim centrum miasta.

Źródła termalne i spa
Makó: termy Hagymatikum; Szeged: park wodny w budynku; 
Móra halom: spa

Kultura
Szeged: kościół wotywny, synagoga, festiwal na świeżym 
powietrzu; Ópusztaszer: Narodowy Park Historyczny

Aktywność
Mezőhegyes:  jazda konna; segway, pływanie łódką

REGION GYULA
Gyula jest jednym z najstarszych historycznych miast uzdrowiskowych na 
Węgrzech, z pięknymi parkami, pomnikami i zamkiem z czasów tureckich. 
Słynna węgierska kiełbasa i palinka pochodzą z tego regionu. Są to produkty 
o chronionej nazwie pochodzenia i są one fetowane na dużych festiwalach 
każdego roku: na Festiwalu Kiełbasy w Csabai w październiku i na Festiwalu 
Palinki w Gyula Palinka w kwietniu.

Źródła termalne i spa
Gyula: Łaźnie Zamkowe

Kultura
Gyula: zamek, zamek Almásych; Békéscsaba: muzeum 
Munkácsyego, dom Munkácsyego

Aktywność
Szarvas: ogród botaniczny; Körös Rivers: pływanie, wędkarst-
wo, kajaki

ŹRÓDŁA TERMALNE I SPA

WINO

KULTURA

AKTYWNOŚĆ

OFERTA DLA RODZIN
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