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TERMÁLVIZEK ÉS FÜRDŐK:

AKTÍV PIHENÉS:

1. Gellért gyógyfürdő
2. Széchenyi gyógyfürdő
3. Rudas gyógyfürdő
4. Irgalmasok Veli Bej Fürdője
5. Király gyógyfürdő
6. Mogyoród – Aquaréna
7. Aquaworld
8. Palatinus
9. Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda

23. Pilis – kirándulás, kerékpározás (EuroVelo 6)
24. Erzsébet-kilátó – túrázás
25. Margitsziget - séta
26. Dunai hajókirándulás
27. Városliget - séta
28. Kopaszi-gát - SUP és séta
29. Római-part - kenuzás, kajakozás
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10. Országház Látogatóközpont
11. Szent István Bazilika
12. Budai vár
13. Mátyás-templom
14. Hősök tere
15. Dohány utcai Zsinagóga
16. MÜPA - Művészetek Palotája
17. Széchenyi lánchíd
18. Gödöllő – Grassalkovich-kastély
19. Visegrád – vár és a Salamon-torony
20. Esztergomi Bazilika
21. Vác – történelmi belváros
22. Szentendre – Szabadtéri Néprajzi Múzeum,
óváros
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CSALÁDI PROGRAMOK:
30. Fővárosi Állat- és Növénykert
31. Gyermekvasút
32. Zugligeti libegő
33. Margitszigeti Vadaspark
34. Csodák Palotája
35. Minipolisz
36. Bringóhintó a Margitszigeten
37. Budapest óriáskerék
38. Veresegyház Medvefarm
39. Budakeszi Vadaspark

GASZTRONÓMIA:
40. Nagy Vásárcsarnok
41. Hold utcai piac
42. Karaván street food
43. Etyek
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Budapest nemcsak a külföldről idelátogatóknak nyújt felejthetetlen
élményeket, hanem nekünk, magyaroknak is számos kincset tartogat az
év minden napján. A kimeríthetetlen történelmi csodák és a városra
jellemző folyamatos pezsgés garantálják, hogy az ide látogatók sose
unatkozzanak és mindig újdonságokkal találkozhassanak. Nehéz még egy
olyan várost találni, ahol ennyire könnyű világörökségi helyszínekre
bukkanni séta közben, és olyan város is kevés van, ami ilyen könnyen
bejárható, és egymástól szinte csak karnyújtásnyira találunk kulturális,
gasztronómiai, természetközeli programokat vagy épp fürdőket. A város
festői környezete, természeti és épített öröksége, lenyűgöző épületei,
világhírű termálfürdői, sokoldalú gasztronómiája, valamint rendkívül
gazdag kulturális élete mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Budapest
egyedülállóan izgalmas legyen. Családi utazás esetén számos kikapcsolódási lehetőség kínálkozik: még a legkisebbek számára is jutnak kalandok és életre szóló élmények. Érdemes azonban a környéket is felfedezni: a
Dunakanyarból elénk táruló festői látkép, vagy a Pilis hegység számos
gyalogos és kerékpáros túrája, a környező városok gazdag történelmi és
kulturális kínálata pedig mind-mind olyan élmény, amit mindenkinek
érdemes átélni.
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SOPRON-FERTŐ
Sopron műemlékekben és építészeti remekekben rendkívül gazdag, tökéletes
helyszíne egy romantikus sétának barokk házaival, megbújó tereivel, szűk,
macskaköves utcáival. A Sopron mellett fekvő Fertő tó kiváló célpontja az aktív
családbarát programokra, a biciklitúrázásra és a vízi sportokra vágyó
látogatóknak. Érdemes megpihenni a környéken itt egy időre, hiszen remek
kékfrankos bor, fenséges gasztronómia és termálvizek is várják a fáradt vándort.
Termálvizek és fürdők
Hegykő: termálfürdő
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GYŐR-PANNONHALMA
A négy folyó találkozásánál fekvő Győr Magyarország történelmi műemlékekben harmadik leggazdagabb városa, változatos kulturális programokat és
családi élményeket kínál látogatóinak. Hazánk történelmi örökségének
lenyűgöző tárgyi emlékeivel vár Pannonhalma: a bencés főapátság és
kolostor az UNESCO világörökség része. A természet szerelmeseinek
kihagyhatatlan úti cél a Szigetköz, mely több száz kilométernyi vízi úttal és
Duna menti kerékpárúttal biztosítja a terepet az aktív pihenéshez.

MÁTRA-BÜKK
A Bükk és Mátra hegyvonulatai számos egyedi kincset és programot kínálnak
egész évben: itt lehetőség nyílik nordic walkingra és télen sífutásra is, de
kipróbálhatod a kisvasutat és a kalandparkokat is. Egerben fedezd fel a város
izgalmas történelmét, fürdőzz egy igazi törökfürdőben, éld át a múlt csatáit a
barokk városközpont fölött tornyosuló várban, majd kóstold meg a környékre
jellemző, kiváló és legendákkal övezett borokat.
Termálvizek és fürdők
Egerszalók: fürdő, sódomb; Miskolctapolca: barlangfürdő;
Eger: törökfürdő

Kultúra
Győr: barokk városközpont, bazilika, Szent László Látogatóközpont; Pannonhalma: bencés főapátság (UNESCO világörökségi
helyszín); Lébény: román stílusban épült templom

Kultúra
Sopron: Tűztorony; Fertőd: Esterházy-kastély; Nagycenk:
Széchenyi-kastély; Fertőrákos: Kőfejtő és Barlangszínház

Termálvizek és fürdők
Nyíregyháza–Sóstó: gyógy- és élményfürdő
Kultúra
Mád: zsinagóga; Sárospatak: Rákóczi-vár; Boldogkőváralja:
vár; Füzér: vár; Máriapócs: Nemzeti Kegyhely; Tiszadob:
Andrássy-kastély;

Aktív pihenés
Kékestető: túrázás, síelés; Mátra: libegő

Családi programok
Győr: FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpont,
Mobilis Interaktív Kiállítási Központ, állatkert

Bor
Borvidék: Sopron

TOKAJ ÉS NYÍREGYHÁZA
A legenda szerint XIV. Lajos a Tokaj-Hegyalján készülő aszút a borok
királyának és a királyok borának nevezte. Nem lehet teljes hát a környékre tett
kirándulás, amíg meg nem kóstoltál egy pohár furmintot vagy aszút a több
száz éves tokaji, mádi vagy erdőbényei pincék különleges hangulatába
feledkezve. Felfedezésre várnak a Zempléni-hegység történelmi várai vagy
épp Európa legnagyobb és legszebb cseppkőbarlangja Aggteleken. A
Felső-Tisza vidékén kalandos, egyben festői vízi túrát tehetsz, Nyíregyházán
pedig gyógyvízben töltődhetsz fel.

Kultúra
Eger: bazilika, minaret, vár; Diósgyőr: vár; Hollókő: az ófalu és
környéke (UNESCO világörökségi helyszín)

Aktív pihenés
Szigetköz: kerékpározás, kenuzás

Aktív pihenés
Fertő tó (UNESCO világörökségi helyszín): kerékpározás,
csónakázás; Fertő–Hanság Nemzeti Park: madárles
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Aktív pihenés
Aggtelek: cseppkőbarlang (UNESCO világörökségi helyszín);
séta, evezés

Bor
Borvidék: Eger

Bor
Borvidék: Pannonhalma

Családi programok
Nyíregyháza: állatkert; Sátoraljaújhely: kalandpark
Bor
Borvidék: Tokaj (UNESCO világörökségi helyszín)
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BÜK-SÁRVÁR
Maradéktalan kikapcsolódásért érdemes ellátogatni a térségbe, Bükfürdő és
Sárvár ugyanis több ezer négyzetméteres fürdőivel várja a látogatókat.
A gyógyvizek elmossák a hétköznapok fáradalmait, a fürdőkomplexumok belés kültéri élménymedencéi, csúszdái és szaunái pedig segítenek a pihenésben, és életkortól függetlenül mindenki számára megadják a felhőtlen
szórakozás élményét, legyen szó párokról, családokról vagy baráti
társaságokról.
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Kultúra
Kőszeg: Óváros, Jurisics-vár; Mesteri: Árpád-kori templom;
Sárvár: Nádasdy-vár; Szombathely: skanzen

DEBRECEN ÉS TÉRSÉGE
Magyarország második legnagyobb városa, Debrecen, pezsgő kulturális
élettel, szórakozási és rekreációs lehetőségekkel várja a látogatókat egész
évben az Alföld ölelésében. A népi kultúra, a világörökségi helyszínként
jegyzett hortobágyi puszta és a csikós mesterség mind fontos részei a magyar
hagyományoknak, amelyekkel itt közelről is megismerkedhetünk. A közeli
Hajdúszoboszlón található Európa legnagyobb fürdő- és gyógykomplexuma,
a vadregényes Tisza-tó pedig az ökoturizmus paradicsoma egyedi vízi
élővilágával és Európa legnagyobb édesvízi akváriumával.
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GYŐR

Termálvizek és fürdők
Bük: termálfürdő, Sárvár: gyógy- és wellnessfürdő; Celldömölk:
gyógy- és élményfürdő
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SÁRVÁR

Termálvizek és fürdők
Debrecen: élményfürdő, vízipark; Hajdúszoboszló: Európa
legnagyobb szabadtéri fürdő- és gyógykomplexuma

Aktív pihenés
Celldömölk: Ság-hegy, Vulkánpark; Kőszeg: Írott-kő csúcs és
kilátó

Kultúra
Debrecen: református nagytemplom, víztorony, MODEM – Modern
és Kortárs Művészeti Központ; Hortobágy: nemzeti park (UNESCO
világörökségi helyszín)
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Családi programok
Bük: kalandpark; Sárvár: arborétum, kalandpark; Szombathely:
arborétum

Aktív pihenés
Hortobágyi Nemzeti Park; Tisza‑tó: kerékpározás, csónakázás,
úszás, horgászás, madárles
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BALATON
A Balaton nem csak egy tó, a Balaton életérzés. Minden nap más arcát
mutatja, más színekben pompázik a tó tükre. Közép-Európa legnagyobb tava
egész évben egyedülálló természeti csodákkal és kulturális élményekkel várja
a vendégeket. Annyi programot és látnivalót kínál a fürdőzéstől kezdve a borés gasztronómiai kínálaton át a tanúhegyekig, várakig és kastélyokig, hogy
szinte minden magyarnak megvan a saját Balaton-története. A látogatók
minőségi helyi gasztronómiára, kiváló borokra, vadregényes nádasokkal
övezett partszakaszokra és az aktív időtöltés széles tárházára számíthatnak.
Termálvizek és fürdők
Hévíz: a világ legnagyobb, biológiailag aktív termálvizű gyógytava;
Zalakaros: gyógy- és élményfürdő
Kultúra
Keszthely: Festetics-kastély; Veszprém: várnegyed; Tihany:
bencés apátság; Herend: porcelánmanufaktúra; Balatonboglár:
Gömbkilátó; Szigliget: vár

Családi programok
Debrecen: Nagyerdő, állatkert, hullámvasút; Tisza‑tó: Ökocentrum
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PÉCS-VILLÁNY
Pécs kulturális és történelmi látnivalói szinte kimeríthetetlenek: fedezzük fel a
római korban Sopianae-nek nevezett városból származó emlékeket, a korai
keresztények sírjai, és az oszmán birodalom nyomait. Kihagyhatatlan
a Zsolnay Kulturális Negyed, amely szinte egy város a városban: itt állt eredetileg
a nevezetes Zsolnay-porcelángyár. A borkedvelőket várja a Pécsi borvidék és
a közeli Villányi borvidék is vendégszeretettel és kiváló borokkal.
Termálvizek és fürdők
Harkány: gyógy- és wellnessfürdő

Aktív pihenés
Fürdőzés, túrázás, csónakázás, vitorlázás, kerékpározás, golf

Kultúra
Pécs: ókeresztény sírkamrák (UNESCO világörökségi helyszín),
székesegyház, dzsámi, Zsolnay Kulturális Negyed; Siklós: vár

Családi programok
Veszprém: állatkert; Zalaszabar: kalandpark; Balatonfűzfő:
bobpálya; Tapolca: Tavasbarlang

Aktív pihenés
Orfű: úszás, vízi sportok; Mecsek: túrázás

Bor
Borvidék: Badacsony, Balatonboglár, Balatonfüred–Csopak,
Balaton-felvidék, Nagy-Somló, Zala

Családi programok
Pécs: állatkert; Orfű: aquapark; Mecsek: Mecsextrém Erdei
Kalandpark
Bor
Borvidék: Villány, Pécs

SZEGED ÉS TÉRSÉGE
A napos Dél-Alföld gyógy- és termálvizeivel, változatos fürdőivel, valamint
egyedülálló történelmi kincseivel várja a látogatókat. Próbáld ki a gyógyhatású
iszapfürdőt a Makovecz Imre által tervezett Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben, vagy csússz le Európa leghosszabb vízicsúszdáján Szegeden. Utána
tegyünk egy kellemes sétát Szeged szecessziós belvárosában. A város ikonikus
látványossága a Fogadalmi templom, ahol nyáron szabadtéri játékokat
tartanak. Szeged közelében található az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark, ahol megismerhetjük a honfoglaló magyar törzsek történetét.

GYULA ÉS TÉRSÉGE
Gyula és Békéscsaba városának és a Körösök völgyének az egyedi hangulatot
a természeti vonzerők és a kulturális értékek adják. Gyula Magyarország egyik
legrégebbi történelmi fürdővárosa csodás parkokkal, tájházakkal, az
Almásy-kastéllyal és Közép-Európa egyetlen síkvidéki téglavárával. Érdemes
itt belekóstolni a helyi gasztronómiába, hiszen a térség a kolbász és a pálinka
hazája. Mindkettő külön fesztivált is kapott: a Csabai Kolbászfesztivál októberben, a Gyulai Pálinkafesztivál pedig áprilisban várja a látogatókat.
Termálvizek és fürdők
Gyula: Várfürdő

Termálvizek és fürdők
Makó: Hagymatikum Gyógyfürdő; Szeged: fedett vízi park;
Mórahalom: fürdő

Kultúra
Gyula: vár, Almásy-kastély; Békéscsaba: Munkácsy Múzeum,
Munkácsy Emlékház

Kultúra
Szeged: Fogadalmi templom, zsinagóga, szecessziós belváros;
Ópusztaszer: Nemzeti Történeti Emlékpark

Aktív pihenés
Szarvas: arborétum; Körös: úszás, horgászás, kenuzás

Aktív pihenés
Mezőhegyes: lovaglás; segway, csónakázás
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