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Rudas Gyógyfürdő

Aquaworld Budapest

Veli Bej Fürdő

Széchenyi fürdő

Szent Gellért Gyógyfürdő
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Jóformán bármerre indulunk az országban, mindenütt gyógy- és 
termálfürdőkre bukkanunk, ami nem csoda, hiszen a Kárpát-medencében  
világviszonylatban is egyedülálló, 2OOO éves múltra tekint vissza 
a fürdőkultúra.

A világ fürdőfővárosának is kikiáltott Budapest mellett vidéken is 
rengeteg kitűnő minőségű termálvíz várja a látogatókat. A fürdők 
számos betegség kezelésében segítik a gyógyulni vágyókat, de egész-
ségmegőrzés gyanánt is érdemes megmártózni az országban található 
több mint 15OO természetes termálforrás valamelyikének vizében.

A különleges ásványianyag-összetételű vizek mellett a magyar fürdők 
számos további érdekességet, élményt tartogatnak, legyen szó a fürdő 
történetéről, lenyűgöző építészeti megoldásairól vagy a kapcsolódó 
szolgáltatásokról.

Európa legnagyobb fürdőkomplexumát és legnagyobb termáltavát is 
magáénak tudhatja Magyarország, de a természet formálta barlangfür-
dőtől, sódombtól és iszapfürdőtől a családi és vízi kalandokig olyan 
széles a magyar fürdőkultúra kínálata, hogy mindenki talál kedvére 
való vizes kikapcsolódást. Ebben nyújt segítséget a Fürdőtérkép.

Gyógyhatások és gyógykezelések

MOZGÁSSZERVI

BŐRGYÓGYÁSZATI

NŐGYÓGYÁSZATI

NEUROLÓGIAI

1. Rudas Gyógyfürdő
Misztikus miliője és gyógyhatású forrása tette messze földön 
híressé a több mint 450 éve épült budapesti fürdőt. Kétség nem 
fér hozzá, minden adottsága megvan ahhoz, hogy az emberek 
rajongjanak érte. A Budapest egyik ékkövének számító Gellért-hegy 
lábánál, 21 meleg vizű forrás közelében helyezkedik el, tetőtera-
szának medencéjéből a kecsesen ívelő Erzsébet-híd és a nyüzsgő 
Pest panorámája tárul elénk.

 

2. Széchenyi fürdő
A pesti szlengben csak „Szecskaként” elhíresült fürdőkomple-
xum Budapest és egyben Európa egyik legnagyobbika, egy „für-
dőpalota”, ami egyszerre neobarokk és neoreneszánsz. A neve 
hallattán többeknek elsőre a kültéri medencéjében folytatott 
világhírű sakkpartik, valamint a klasszicista és neoreneszánsz 
stílusjegyekkel büszkélkedő építészeti elemek jutnak eszébe, de 
további érdekesség, hogy termálvizének vegyi összetétele igen 
hasonló a Nílus vizéhez, emiatt például a szomszédos állatkert 
vízilova is innen kapja a fürdővizét. A Városliget fürdője minden 
részletében lenyűgöző.

 

3. Szent Gellért Gyógyfürdő és Uszoda
A magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása méltán emleget-
hető a nagy elsők között: ez volt a főváros első luxuslétesítménye, 
és az átadása után, az 1910-es években ez volt a legkorszerűbb 
fürdőkomplexum. A termál részleg falain díszelgő színes Zsolnay–
porcelánok, vagy a csarnokának üvegablakain megelevenedő 
Arany János-mű pazar lenyomatai rendkívüli történelmi múltjá-
nak. Termálvizében sok híresség megmártózott már, de ingujjban 
kávézott benne Ryan Gosling is, és itt nyílt meg 1927-ben a világ 
egyik első hullámmedencéje, mely a mai napig működik.

 

4. Aquaworld
Az inkák titokzatos világába repít Budapest legnagyobb 
élményfürdője, az Aquaworld. Inti, a napisten romtemplo-
mába egy függőhídon át vezet az út, lefelé pedig kacskarin-
gós csúszdákon érkezhetünk a medencékbe. A 11 csúszda 
és az egzotikus dzsungelhangulat mellett a pihenni vágyók 
is megtalálják a békét: a medencetértől elválasztott szau-
navilág gondoskodik erről, ahol a szeánszokon az illóolajok 
mesés aromája szolgálja a testi-lelki felfrissülést.

5. Irgalmasok Veli Bej Fürdője
Századokat és országokat átívelő utazás belépni az Óbudán 
található Veli Bej Fürdő kapuján. Az egykori törökfürdő meg-
hitt hangulatáról az autentikus medencék, a forró szauna 
és a messze földön híres, illatos gőzkabinok gondoskodnak. 
A 2012-ben megújult fürdő menedék azoknak, akik megáll-
nának egy pillanatra, és egy nyugalmas oázist keresnek a 
nyüzsgő Budapesten.

6. Csillaghegyi Strandfürdő

7. Dandár Gyógyfürdő

 

8. Király Gyógyfürdő

 

9. Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő

10. Paskál Gyógy- és Strandfürdő

 

11. Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógyfürdő 
és Strandfürdő

 

12. Pünkösdfürdői Strandfürdő

13. Római Strandfürdő

14. Szent Lukács Gyógyfürdő

 

Fürdőtérképe
MAGYARORSZÁG
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11. Agárdi Gyógy- és Termálfürdő
AGÁRD  

12. Anna Gyógy-, Termál és Élményfürdő
SZEGED  

13. Aquasziget Élményfürdő
ESZTERGOM

14. Árpád Fürdő
SZÉKESFEHÉRVÁR

15. Árpád Gyógy- és Strandfürdő
BÉKÉSCSABA 

16. Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő
BEREKFÜRDŐ 

17. Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő
BOGÁCS   

18. Brigetio Gyógyfürdő
KOMÁROM 

19. Cascade Barlang- és Élményfürdő
DEMJÉN 

20. Ceglédi Termálfürdő
CEGLÉD     

21. Egri Török, Termál- és Strandfürdő
EGER  

22. Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping
GYOMAENDRŐD 

23. Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdő
OROSHÁZA   

24. Halasthermál
KISKUNHALAS  

25. Harkányi Gyógy- és Strandfürdő
HARKÁNY    

26. Kecskeméti Fürdő
KECSKEMÉT   

27. Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő
KEHIDAKUSTÁNY  

28. Lipóti Termál- és Élményfürdő, Kemping
LIPÓT  

29. Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő
GYŐR  

30. Saliris Resort Spa & Gyógy- 
és Termálfürdő
EGERSZALÓK   

31. Sá-Ra Termál
HEGYKŐ   

32. Szent Erzsébet Mórahalmi 
Gyógyfürdő
MÓRAHALOM    

33. Szigetvári Gyógyfürdő
SZIGETVÁR   

34. Szilva Termál- és Wellnessfürdő
VÁSÁROSNAMÉNY 

35. Tamási Termálfürdő
TAMÁSI   

36. Thermal Spa Siklós
SIKLÓS 

37. Várkertfürdő Pápai Gyógy- és Termálfürdő
PÁPA 

38. Végardó Fürdő
SÁROSPATAK   

39. Virágfürdő
KAPOSVÁR   

40. Zsóry Gyógy- és Strandfürdő
MEZŐKÖVESD   

1. Aquarius Élmény- és Parkfürdő
A tavasszal akácillatba boruló Sóstói-erdőt 
a helyiek csak úgy becézik, „a város tüdeje”. 
Szikes vizű tava rövid idő alatt híressé vált, 
az üdülőövezetben annak idején Blaha Lujza, 
Krúdy Gyula és Karinthy Frigyes is megfor-
dult. Az 1950-es években bukkantak 50 fokos 
hévízére, ezután épült meg a Parkfürdő, majd 
a 2000-es években megnyitott az Aquarius 
Élményfürdő, amely egy csapásra a családok 
kedvenc pihenőhelyévé tette a környéket.

  

6. Hungarospa Hajdúszoboszló
Legyen szó fürdésről, wellness-szolgáltatásról 
vagy gyógykezelésről, nem lehet olyat mon-
dani, amit a Hungarospa ne tudna megadni 
a pihenni vágyóknak. Ennek a nagyszerű 
élménylehetőségekkel, kiváló vendéglátó-
helyekkel, minőségi szállásokkal teli üdülő-
helynek a pezsgését látva a vendég szava 
elakad, és nem véletlenül: ez az ország és 
Európa legnagyobb fürdőkomplexuma. 

   

9. Zalakarosi Családi-, Élmény- 
és Gyógyfürdő
Aki egyszer ellátogat a zalai városba, hogy fel-
keresse Európa-szerte egyedülálló vízössze-
tételű fürdőjét, az garantáltan visszatér még. 
A komplexum 50 éves fennállása során folya-
matosan fejlődött, hogy mára minden gene-
ráció megtalálja benne a maga szórakozását. 
Kinti és benti élménymedencék, csúszdák, 
gyógymedencék és illatos szaunaszeánszok 
várják a pihenni vágyót.

   

2. Bükfürdő Thermal & Spa
Kőolajat kerestek, végül termálvizet találtak 
az idilli Bük határában, ahova eleinte csak a 
környékbeliek jártak, aztán annyira népszerű 
lett, hogy később fürdőt építettek a kútra. 
Így kezdődött hazánk második legnagyobb 
gyógyfürdőjének története. Ma pedig már 
strand- és élményfürdőként 34 medencével, 
csúszdákkal, 100 fokos ördögszaunával és 
háromszintes wellnessközponttal is vár.

 

7. Miskolctapolca Barlangfürdő
Bent hűsítő vadvíz, visszhangzó barlangjá-
ratok és csillagterem, kint az emblematikus 
kagylómedence és további 5 medence. Az egy-
kori tavasbarlangot évezredek alatt formálta 
a természet, hogy aztán később a gyógyulni 
és pihenni vágyó embereket szolgálja. Ez 
Európa egyetlen természetes barlangfürdője; 
a zegzugos járataiban áramló meleg karszt-
vízzel és kristálytiszta, hűs levegőjével igazi 
terápia a testnek és a léleknek.

8. Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő 
A gyógyfürdő szárnyban nyugalomra lelhet-
nek azok, akik élveznék a magas sótartalmú 
víz minden előnyét, a családi élményfürdő 
pedig 5000 négyzetméteren gyerek- és 
bébimedencével várja a kicsiket, jakuzzival 
a nagyobbakat. Az exkluzív szaunavilágban 
pedig könnyedén kizárhatjuk a világ zaját.

  

10. Debreceni Aquaticum Spa
A Debreceni Nagyerdő százéves fáinak öle-
lésében található az Aquaticum Debrecen, 
ami a téli hidegbe is nyarat varázsol, és ahol 
a kalandra vágyó vendégek trópusi növény-
zettel benőtt óriáscsúszdákon száguldozhat-
nak. Közép-Európa egyik legkülönlegesebb 
és leglátványosabb strandfürdője a család 
minden tagja számára izgalmas és sokszínű 
élményt garantál, mint amilyen például 
az éjszakai fürdőzés.

   

3. Gyulai Várfürdő
Az egykori Almásy-kastély 8,5 hektáros 
parkja természetvédelmi terület; itt található 
a Várfürdő, amely 1959-ben nyitotta meg 
kapuit. A fejlesztéseknek hála manapság 
egy minden igényt kielégítő wellnessfürdő-
vel és jellegzetes, vörösesbarna árnyalatú 
gyógyvizével várja a vendégeket. Nyáron az 
ősfák árnyékában pihenhetünk, hűvösebb 
időben pedig az AquaPalota családbarát 
szolgáltatásai és a szaunapark gondoskodik 
a feltöltődésről.

   

4. Hagymatikum Gyógyfürdő
Makó már nem csak a hungarikumként 
számon tartott hagymájáról híres, hanem 
a város ikonikus attrakciójáról, a Makovecz 
Imre építész tervei alapján épült fürdőkomp-
lexumról. A Hagymatikum minden generáci-
ónak remek élményeket nyújt: a sherwoodi 
gyereksziget medencéje a kicsik, a hatalmas 
szaunapark pedig a felnőttek pihenéséről 
gondoskodik. De a gyógyulni vágyók számára 
is tökéletes választás, hiszen a fürdő vize és 
a Maros folyó iszapja a különféle ízületi és 
izombántalmak tüneteit enyhíti. 

  

5. Hévízi Tófürdő
Hogy a mesés környezet, a tóban lebegő 
tündérrózsák, a medret borító egyedülálló 
gyógyiszap vagy a télen-nyáron kellemes 
termálvíz a csábítóbb az évente idelátogató 
több százezer vendég számára, képtelenség 
eldönteni. De egy biztos, Európa legnagyobb  
természetes termáltavában úszkálva átjárja 
az embert a végtelen nyugalom és béke, akár 
nyáron, akár hűvösebb időben látogat el ide.

   


