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Ízelítő ajánlatainkból
•	Magyarország,	a	természeti	kincseskamra
 már 36 900 Ft + áfá-tól!*
•	Történelmi	múlt
 már 31 500 Ft + áfá-tól!*
•	Borrégiók
 már 39 900 Ft + áfá-tól!*
•	Gyógyvizek,	akár	1000	méter	mélyről
 már 79 900 Ft + áfá-tól!*

* = Az árak tájékoztató jellegűek, és egy napos kirándulásokra, budapesti 
indulásra vonatkoznak, 49 személyes, komfortos autóbusszal.

Egyedi árajánlatát kérje a VOLÁNBUSZ Zrt. elérhetőségein!
Telefon: (+36 1) 465-5781, (+36 1) 465-5782, Telefax: (+36 1) 455-7929
E-mail: buszberles@volanbusz.hu Web: www.volanbusz.hu

Aki	3-szor	rendel	tőlünk	különjárati	szolgáltatást,	negyedik
alkalommal	10%-os	kedvezményt	kap	az	árból.
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A	VOLÁNBUSZ	Zrt.,	mint	személyszállítással	foglalkozó	vállalat,	
már	közel	90	éve	szolgálja	ki	felelősséggel	az	utasok	igényeit.

A	VOLÁNBUSZ	név	garanciát	jelent:
•	A	megbízhatóságra.	Ügyfeleinket minden esetben, az igényeknek
   megfelelően célba juttatjuk.
•	A	szolgáltatás	minőségére.	Modern járműflottánk és kvalifikált, utas centrikus,
   remek problémamegoldó képességgel rendelkező gépkocsivezetőink
   megfelelnek a mindenkori elvárásoknak.
•	A	törvényességre.	Társaságunk ügyfeleit mindig éber és kipihent személyzet
 szállítja. Az autóbuszvezetőink foglalkoztatási ideje mindig a jogszabályi
   előírásoknak megfelelően történik.
•	A	sokoldalúságra.	Tőlünk nem kérhet lehetetlent! Vállalatunk hazánk
   egyik legnagyobb gépjárműparkjával rendelkezik, így extra igényeknek,
   nagyszámú autóbusz megrendeléseknek is képes eleget tenni.
•	A	nemzetközi	szintű	szolgáltatási	színvonalra.	Több ezer belföldi járat
   mellett Társaságunk a EUrOLiNES európai autóbuszos szervezet tagjaként
   a kontinens  számos városába (London,Párizs, rotterdam, Firenze, Frankfurt,
   Bécs,  Krakkó, stb.) indít járatokat.
•	A	megfelelő	ár-érték	arányra.		Minőségi szolgáltatásainkat kedvező,
   versenyképes  árakon kínáljuk.

Várjuk	Önöket	a	fedélzetre!

TRADÍCIÓ a megbízhatóságban,

KORSZERŰSÉG a szolgáltatási színvonalban



MAGyArOrSZÁG,	A	TerMéSZeTi
kiNcSeSkAMrA

Bükki	Nemzeti	Park
Az Északi-középhegységben elhelyezkedő terület Magyarország egyik első 
nemzeti parkja. Nem meglepő, hiszen gazdag növényvilága mellett sokféle 
földtani, barlangtani értékkel rendelkezik; a víznyelők és hatalmas, kiemelke-
dő sziklaszirtek mellett mintegy 850 barlang található itt. A kiépített, bejárható 
barlangok közül talán a legismertebbek a Miskolctapolcai-Tavasbarlang és a 
lillafüredi Anna-mésztufabarlang, de nem szabad megfeledkezni a Szent istván 
Cseppkőbarlangról sem, amely gyógyászati célokra is kiváló. Aki szívesebben 
maradna a felszínen, nem panaszkodhat, hiszen csodálatos túraútvonalakat, 
tanösvényeket lehet bejárni. itt halad keresztül az Országos Kéktúra vonal, de 
a kisebb sétákat kedvelők számára is több lehetőség kínálkozik: a 150 méter 
hosszú lombkorona sétánytól kezdve, egészen a 4 kilométer hosszú biológiai 
tanösvényig lehet válogatni a más-más jellegű ösvények között.
 
Elérhető már 99 900 Ft + áfá-tól!*

ipoly	erdő	
A Magyarország északi részén, a Bör-
zsönytől egészen a Cserhátig, a mint-
egy 64 ezer hektáron elterülő erdőség-
ről az ipoly Erdő Zártkörűen Működő 
részvénytársaság gondoskodik. Mun-
kájuknak köszönhetően az itt élő állat-, 
és növényvilág különböző tanösvények, 
erdei iskolák segítségével ismerhetők 
meg. A hét különböző hosszúságú tan-
ösvény közül mindenki kiválaszthatja a 
számára legmegfelelőbb távot. Minden 
ösvény az erdő más-más arcát mutatja be az állomásokon kihelyezett in-
formációs táblák segítségével.  A Gördülő Tanösvény által rendhagyó mó-
don ismerhetjük meg a Börzsöny kialakulását, az erdő és az itteni élővilág 
szerepét, amely a kisvasút adottságait kihasználva, séta nélkül tárja elénk a 
természet szépségeit. A tanösvények mellett az erdei iskolák mélyebb bete-
kintést engednek az erdészeti és vadászati munkafolyamatokba, kultúrtör-
téneti érdekességekbe.
 
Elérhető már 49 900 Ft + áfá-tól!*

rám-szakadék,	Dömös	
A Visegrádi-hegység egyik legvadre-
gényesebb bejárható része a rám-
szakadék. A közkedvelt turistaútvonal 
bejárása során végig a rám-patak me-
redek, zuhatagokkal taglalt medrében 
haladva lehet megtekinteni a leglát-
ványosabb földtani értékeket. Az utat 
2013-ban felújították, új pihenők lettek 
kialakítva, valamint új létrák és korlá-
tok lettek felszerelve. Így a szurdokot 
sokkal nagyobb biztonságban tudják 
leküzdeni a kisebb kihívásokat kedvelő 
kirándulók.  A túra során gazdag élő-
világgal találkozhatunk, a környéken 
nem ritka a kerecsensólyom, de a nyuszt és a vadmacska is előszeretettel 
alakítja ki itt élőhelyét. 
 
Elérhető már 36 900 Ft + áfá-tól!*

Sóhegy,	egerszalók
Egerszalók a Mátra és a Bükk között, a 
Laskó-patak völgyében fekszik. Hírnevét 
nagyrészt gyógyfürdőjének köszönhe-
ti, amelynek vize 410 méter mélyből tör 
elő, hőmérséklete pedig 65-68 Celsius-
fok. Többek között kalciumot, nátriumot 
és ként tartalmazó gyógyvíz az idők so-
rán egészen különleges, 120 négyzet-
méteres mészkőlerakódást alakított ki a 
domboldalon. A víz lehűlésekor só csa-
pódott ki, ennek eredménye a hatalmas 
sódomb. Az ilyen természeti jelenség 
rendkívül ritka, Egerszalókon kívül a vi-
lágon csupán két helyen, Törökország-
ban és az amerikai Yellowstone Nemzeti 
Parkban látható. 
 
Elérhető már 79 900 Ft + áfá-tól!*
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Baradla-barlang,	Aggteleki	Nemzeti	Park	
Kihagyhatatlan természeti jelenség látha-
tó a Baradla-barlangban, más nevén az 
Aggteleki Cseppkőbarlangban. Az ország 
északi részén, a szlovák határ mellett elhe-
lyezkedő barlangban 19 kilométer hosszú 
folyó csordogál, azonban páratlan szép-
ségét a termeiben különböző színekben 
pompázó cseppkövek adják. Az első ki-
építést 1806-ban végezték el, az azóta el-
telt két évszázadban újabb és újabb terü-
leteket fedeztek fel a barlang gyomrában. 
1995-ben az UNESCO a Világörökség ré-
szévé nyilvánította. A lélegzetelállító, akár 
120 ezer éves cseppkőképződményeket 
egy órás túra keretei között tekinthetik 
meg az érdeklődők, amely során hihetet-
len látvány mellett a barlang kialakulásáról 
is átfogó képet kapnak. 
 
Elérhető már 132 000 Ft + áfá-tól!*

Tisza-tavi	Ökocentrum,	Poroszló	
Magyarország új turisztikai látogató-
központja 2600 négyzetméteres fő-
épületében rendezvényteremmel, 3D 
mozival, állandó és időszakos kiállí-
tásokkal várja az érdeklődőket. itt ta-
lálható Európa legnagyobb akvárium-
rendszere - 735 ezer liter -, amelyben 
látványosan mutatják be a Tisza-tó 
gazdag élővilágát. Ha mindez kevés 
lenne, a centrum egy 7 hektáros terü-
leten fekszik, tájházzal, hagyományőr-
ző baromfiudvarral és játszóterekkel 
tarkítva, így minden korosztály megta-
lálhatja a számára legérdekesebb el-
foglaltságot.
 
Elérhető már 83 900 Ft + áfá-tól!*

Szentbékkálla	„kőtenger”
A Balatontól északra fekvő Szentbék-
kálla nevű település határában mint-
egy 400 méter hosszan terülnek el a 
lakás méretű kövek. A Káli-medence 
egyik legjelentősebb geológiai értéke 
az egykor itt feltörő hévíznek köszön-
hető, hiszen ez a forró víz cementál-
ta a területre jellemző fehérhomokot. 
Mai formájára a szél formálta a köve-
ket, melyeket együtt, mennyiségükből 
fakadóan kőtengernek neveztek el. Az 
izgalmakat kedvelők felmászhatnak az ingókőre is, hiszen ha a kőtábla 
végére állnak, az enyhén megmozdul. Könnyen megközelíthető, remekül 
bejárható és páratlan panorámát biztosító környék. 
 
Elérhető már 102.900 Ft + áfá-tól!*

Lóczy-barlang,	Balatonfüred
A Balaton-felvidék leghosszabb, 120 méter hosszú barlangja Balatonfüre-
den található.  Az 1882-ben felfedezett és 52 évvel később kiépített bar-
langot változatos oldásformák és vékonyréteges mészkőfalak jellemzik. A 
hegy felépítését akár utcai ruhában, szakszerű vezetés keretei között is-
merhetjük meg. 
 
Elérhető már 92.900 Ft + áfá-tól!*

koloska-völgy,	Balatonfüred
A természetet kedvelők nem panaszkodhatnak a Balaton környékén, hi-
szen számos túraútvonal és tanösvény húzódik itt. Egyik ilyen híres kirán-
dulóhely a tóra nyíló Koloska-völgy, mely hűvös, tiszta levegőjével felhőtlen 
kikapcsolódást biztosíthat az egész család számára. Az árnyékos, erdei 
tanösvény védett területen húzódik, a dolomitvidék jellegzetes élővilágával. 
Tematikus ismeretterjesztő táblákkal szegélyezve járható be a természet-
rajzi ösvény, ami a környék földtörténetétől kezdve az élővilágáig részlete-
sen mutatja be a völgyet. Az aktív pihenés érdekében egy erdei tornapálya 
is ki lett alakítva. 
 
Elérhető már 92.900 Ft + áfá-tól!*
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TÖrTéNeLMi	MúLT

esterházy-kastély,	Fertőd
Az ország északnyugati részén fekvő barokk kastély a 18. század második felében, 
Esterházy Miklós tervei alapján nyerte el mai formáját. Közel húsz év kellett ahhoz, 
hogy a schönbrunni és versailles-i kastélyok méltó párja felépüljön. Az 1770-ben 
megtartott első nagyszabású ünnepség után hamar az akkori Magyarország egyik fő 
kulturális központjává vált, ekkor kapta a „Magyar Versailles” nevet is.  Egykor Joseph 
Haydn pezsdítette fel a zenei életet és ez a hagyomány máig megmaradt, hiszen az-
óta is rendszeresek a komolyzenei hangversenyek az emeleti díszteremben. Haydn 
munkásságának emléket állít egy kiállítás is, „Haydn és Európa” címmel.  A 125 szo-
ba egy részében gyönyörű korabeli bútorok, tükrök, stukkók vannak kiállítva, sőt, a 
rendezett kastélyparkból akár Mária Terézia egykori szálláshelyéül szolgáló szobába 
is beléphetünk.  
 
Elérhető már 118.900 Ft + áfá-tól!*

Festetics-kastély,	keszthely
Balaton északnyugati csücskében található 
barokk kastély építése a 18. század elején 
kezdődött, ám mai formáját csak számos 
átalakítás után, 1880 körül nyerte el. A má-
sodik világháború nem okozott nagyobb 
károkat a kastélyban, ez többnyire annak 
köszönhető, hogy a könyvtárat és a bútorok 
egy részét befalazták. Sajnos ez sem bizo-
nyult teljesen hatásosnak, hiszen a háborút 
követően ezek a kincsek sem menekültek 
meg a fosztogatások és a rejtélyes eltűné-
sek elől. Ennek ellenére így is az egyik leg-
több eredeti berendezéssel rendelkező ba-
rokk kastélyunk, ami Európa legépebben megmaradt főúri könyvtárának ad otthont. 
A 101 szobás épület 20 termében tekinthető meg, milyen volt egykor a főurak élete, 
a Tükör teremben pedig minden héten operett koncerteket adnak. Az 500 éves pin-
cerendszer a Borok Háza eseménynek ad otthont, amely borkóstolással egybekötött 
tárlatvezetést kínál. A 42 hektáros park természetvédelmi terület, egy 400 éves mo-
csári tölgy is az itt található különleges növények választékát gazdagítja. 
 
Elérhető már 118.900 Ft + áfá-tól!*

Grassalkovich-kastély,	Hatvan
Hatvan legrégebbi épülete a hatvani vár 
romjai és a helyén épült fogadó ma-
radványainak felhasználásával épült 
1754-től egészen 1763-ig. A lépcső-
házban és az emeleti díszteremben 
látható neobarokk stukkókat csak ké-
sőbb, a Hatvany-Deutsch család tag-
jai készíttették el. A második világhá-
ború során a berendezést elhordták 
vagy tönkretették, és sajnos a háború 
utáni barbár „területrendezés” is ron-
tott a helyzeten.  A ritka cserjéket és 
díszfákat kivágták, helyükre különbö-
ző rendeltetésű épületeket emeltek, a 
kastélyt pedig 1979-ben életveszélyessé nyilvánították. Ezt követően több 
felújítás történt, de a végső megoldás 2014-re született meg, hiszen a tel-
jes rekonstrukciót követően termeiben vadászati múzeum nyílt. A vadászat 
mellett bemutatják a horgászati, halászati hagyományokat a honfoglalás 
kori pákászattól kezdődően, mindezt a legmodernebb eszközökkel. Meg-
nyitása óta interaktív játék-, és kiállítóterek, szimulációs játékok és a leg-
szórakoztatóbb technikai megoldások várják a látogatókat. Külön öröm, 
hogy a közparkként is működő díszpark a Hatvany család korának megfe-
lelő kertkultúra alapján került helyreállításra. 
 
Elérhető már 45.900 Ft + áfá-tól!*

Hortobágy
Hortobágy Magyarország egyik 1700 négyzetkilométeres kistája, melynek 
nagy részén nemzeti park található. Az 1999 óta Világ Kulturális és Termé-
szeti Örökségének számító Hortobágyi Nemzeti Parkban 82 ezer hektáron 
4 tájvédelmi körzet és 19 különálló természetvédelmi terület található. A tö-
kéletes síkságot szikes puszták, halastavak, mocsarak, holtágak és náda-
sok színesítik. Kiváló élőhely a gazdag növény-, és állatvilágnak; a puszta 
olyan nagyhírű állatoknak ad otthont, mint a rackajuh, a szürkemarha, vagy 
akár a kerecsensólyom. Nem szabad megfeledkezni az építészeti értékek-
ről sem, amelynek legnagyobb képviselője az 1827 és 1833 között épült 
Kilenclyukú híd. Az idők folyamán számos csárda épült, ahol napjainkban 
is fogyaszthatunk jellegzetes magyar ételeket.
 
Elérhető már 98.900 Ft + áfá-tól!*
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Ópusztaszer
A Csongrád megyei  Ópusztaszeren 
található szabadtéri  Nemzeti Törté-
neti Emlékpark  néprajzi múzeum, 
skanzen és kirándulóhely egyben. A 
rotundának nevezett kör alakú épü-
letben tekinthető meg a 120 méter 
hosszú, 15 méter magas és 38 mé-
ter átmérőjű kört formázó világhírű 
Feszty-körkép, amely az 1892-től 
kezdődő két éves munka eredmé-
nyeként eleveníti meg a honfoglalást. 
Ugyanitt megtekinthetőek A Világ 
körképei, a Promenád és a Park-
történeti kiállítások is. Ezen felül a 
szabadban skanzent is létesítettek, 
amely 19 épületegyüttessel és há-
rom szabadtéri kiállítással várja az 
idelátogatókat. 
 
Elérhető már 99.900 Ft + áfá-tól!*

Sziklakórház,	Budapest		
A  Sziklakórházat  a Budai Vár alat-
ti barlangrendszerben alakították ki 
a ii. világháború alatt. Alapterülete 
több mint 2400 m2. Budapest ost-
roma, majd az 1956-os forradalom 
során rengeteg sebesültet láttak itt 
el. 1958-1962  között  átépítették és 
kibővítették a létesítményt. Vegyi- és   
atomtámadásnak  is  ellenálló  atom-
bunkerré  alakították  át  és titkosí-
tották. 2007-ben  került  sor  a  felújí-
tására,  majd 2008-tól múzeumként  
várja  látogatóit. Több  különböző  
kiállítás található a létesítményben, 
mely azóta nemzetközi elismerésben 
is részesült.
 
Elérhető már 31.500 Ft + áfá-tól!*

Visegrád		
Magyarország egyik legkisebb és leg-
régebbi városa a festői szépségű Du-
nakanyarban, a fővárostól mindössze 
30 kilométerre fekszik. Területén már 
a rézkortól kezdődően pezsgő élet 
folyt, fénykorát mégis az Anjou kirá-
lyok uralkodása idején élte. 1338-tól 
egészen 1408-ig Visegrád volt a ma-
gyar királyok hivatalos székhelye, sőt, 
Mátyás uralkodása idején az egész 
európai reneszánsz központja is. A 
város történelmi ereklye, építészeti 
értékei felbecsülhetetlenek. A város-
látogatáson túl, a Visegrádi Vártól alig 
pár kanyarra lévő egész évben műkö-
dő bobpályát, vagy a környéken lévő 
számos túraútvonalat is választhatjuk.
 
Elérhető már 39.900 Ft + áfá-tól!*

Hősök	tere,	Budapest	
Az Andrássy út végén fekvő tér for-
máját a századforduló környékén, a 
honfoglalás 1000. évfordulójának al-
kalmából nyerte el. A hatalmas terü-
let három fő eleme az 1896-ban épült 
Műcsarnok, az 1906 decemberében 
átadott Szépművészeti Múzeum és a 
kettőt vizuálisan összekötő Millenniu-
mi emlékmű, melynek 36 méter ma-
gas középső oszlopán Gábriel arkan-
gyal a Szent Koronát és az apostoli 
kettős keresztet tartja. Az emlékmű eklektikus stílusban épült, félköríves 
alakban. A bal és a jobb oszlopcsarnokban a magyar történelem hét-hét 
neves személyiségének bronzszobra áll. Ma Budapest egyik jelképe és az 
egyik legkedveltebb turisztikai látványosság a fővárosban. 
 
Elérhető már 31.500 Ft + áfá-tól!*
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eger
Heves megye székhelye a Mátra és 
a Bükk között terül el. A város főleg 
a törökök ellen 1552-ben vívott hősi-
es csatáról híres. Az ostrom óta eltelt 
évszázadok sem tudták elhalványítani 
Dobó istván, Bornemissza Gergely és 
a többi várvédő hős küzdelmének dics-
fényét.  A csata helyszínéül szolgáló 
vár ma is áll, főként eredeti, részben az 
1870-es évektől rekonstruált falakkal. 
A várban ma kiállítások, panoptikum, 
3D vármozi, kép-, és kőtár működik. 
Ám Eger más tekintetben is történelmi 
szerepet tölt be Magyarország történe-
tében. A 6000 hektáros borvidék közel ezer éves múltra tekint vissza és a mai 
napig meghatározza az itt élők életét. Egy korty Egri bikavér után meglátogat-
hatjuk a Török Fürdőt is, ahol napi 3000 köbméter 31 fokos radioaktív gyógyvíz 
tör fel. A gyógymedencék mellett wellness részleg, verseny-, és gyerekmeden-
ce is várja a kikapcsolódni vágyókat. 
 
Elérhető már 79.900 Ft + áfá-tól!*

Skanzen,	Szentendre
Szentendre határában patinás falu vár-
ja a látogatókat. A szabadtéri múzeum 
a magyar nyelvterület népi építészetét, 
lakáskultúráját, gazdálkodását és élet-
módját településnéprajzi szempontok 
alapján, tájegységekbe szervezve mu-
tatja be. A 46 hektáros természetvédel-
mi területen álló épületek, valamint azok 
berendezési tárgyai pótolhatatlan érté-
ket képviselnek. Egyes tájakat bemuta-
tó házak kiállításait folklórműsorok, kéz-
műves bemutatók, színházi előadások 
színesítik. 2009 áprilisától egy több mint 
2 kilométer hosszú szakasz az 1920-as 
évekből származó vasúttal is bejárható.
 
Elérhető már 31.900 Ft + áfá-tól!*

kalocsa
Honfoglalás kori városunk már Szent 
istván idejében is kiemelkedő kulturális 
központ volt. Egyike a négy magyaror-
szági római katolikus érseki székhely-
nek, éppen ezért itt található Magyaror-
szág egyik legrégebbi székesegyháza. 
Nem csak a kultúra és az oktatás terén 
kiemelkedő Kalocsa, hiszen népművé-
szete is messze földön híres. A fafara-
gás és a fazekasság is egyedi, jelleg-
zetes motívumokkal rendelkezik, de a kalocsai hímzés az, amelyet nem lehet 
összetéveszteni mással. A népművészethez tartozik a kalocsai folklór is. A 19. 
században itt alakult ki a pingálásnak nevezett falfestés, amit épületeken kívül 
később már edényeken és húsvéti tojásokon is alkalmaztak. A kalocsai népmű-
vészet kialakulását tökéletesen adja át a Viski Károly Múzeum állandó kiállítá-
sa, de aki a szintén világhírű kalocsai fűszerpaprikára kíváncsi, arról is mindent 
megtudhat a Paprika Múzeumban.
 
Elérhető már 82.900 Ft + áfá-tól!*

Gödöllői	királyi	kastély
Az 1740-es években emelt barokk 
épületet a 18. század egyik legtekin-
télyesebb főura, Grassalkovich i. An-
tal építette. Az első építési szakasz 
1745-ig tartott. 1746 és 1749 között 
két új szárnnyal bővült az épület, a déli 
szárnyban istálló és szénapadlás ka-
pott helyet, az északi szárnyban pedig 
ekkor létesült a mai napig is működő 
római katolikus templom. Már ebben az új állapotában láthatta a kastélyt Má-
ria Terézia királynő, aki 1751-ben meglátogatta fő bizalmasát. Grassalkovich i. 
Antal élete végéig több szakaszban folytatta a kastély bővítését és átépítését. A 
kettős U-alakú épületben már fia, Grassalkovich ii. Antal alakított ki barokk kő-
színházat, amely kettős páholysorral és kitűnő színpadtechnikával rendelkezik. 
Unokája, Grassalkovich iii. Antal nevéhez fűződik az északi oldal utolsó szárnya, 
az új narancsház megépítése és a franciakert tájképi kertté való alakítása. Ma az 
épület múzeumként és jelentős rendezvényközpontként is funkcionál. 
 
Elérhető már 32.900 Ft + áfá-tól!*
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Nemzeti	emlékhely,	Székesfehérvár
A koronázó és királyi temetkezé-
si helyül szolgáló bazilika 1003-ra 
épült fel Szent istván megbízásából. 
1543-ig 43 királyt koronáztak itt, va-
lamint a kincstár és a levéltár is itt 
működött. A török hódítás idejében 
a törökök lőporraktárnak használták 
az épületet, ami 1061-ben a város 
ostroma közben felrobbant. Megma-
radt köveit az 1800-ban épült püs-
pöki palota építéséhez használták 
fel.  Csupán Szent istván halálának 
900. évfordulóján, 1938-ban készült 
el a szabadtéri romkert, ahol a bazi-
lika maradványait, kőfaragványait lehet megtekinteni. A Szent istván-szar-
kofág a Lux Géza tervei alapján épült mauzóleumban látható.
 
Elérhető már 50.900 Ft + áfá-tól!*

kinizsi	vár,	Nagyvázsony	
A Balaton-felvidéken, Nagyvázsony 
egyik dombján tör az ég felé a kö-
zépkori vár lakótornya. A 15. század 
közepén középnemesi rezidenciá-
nak épült, mivel ez az időszak hábo-
rúk szempontjából nyugodtabbnak 
mondható. A történelem során szá-
mos esetben átalakították, az utolsó 
katonai összecsapás pedig a rá-
kóczi szabadságharc idején történt. 
Ezt követően csupán börtönként 
üzemelt, mivel a Zichy család a pa-
tak túlpartján felépíttette új kastélyát. 
régészeti feltárása és állagmegóvá-
sa 1955-ben kezdődött. 
 
Elérhető már 98.900 Ft + áfá-tól!*

károlyi-kastély,	Füzérradvány			
Füzérradványon már a 17. század-
ban ismert volt egy udvarház, amely 
földesúri lakhelyként szolgált. Ezt az 
udvarházat barokk stílusban építet-
ték át, illetve bővíttették ki a híres 
építész, Ybl Miklós tervei alapján 
1857-ben, így lett a Károlyi-kastély 
Magyarország egyik legnagyobb 
kastélya. Az épület kívülről a roman-
tika hangulatát árasztja, ám belső tereiben az itáliai reneszánsz fogadja az 
érkezőket. Kőfaragványai, márványkandallói, ajtókeretei, domborművei a 
16-17. századi firenzei mesterek munkái, amelyek egykor itáliai reneszánsz 
palotákat díszítettek. Az emeleten található a télikertként is szolgáló bál-
terem, illetve a kápolna is. A második világháborút megelőzően rövid ideig 
kastélyszállóként is üzemelő épület jelenleg múzeumként működik, hatal-
mas angolparkja szabadon látogatható.
 
Elérhető már 164.900 Ft + áfá-tól!*

Lamberg-kastély,	Mór			
Móron található az 1762-ben épült 
barokk stílusú kastély, amit még az 
1800-as évek elején két földrengés 
sem tudott elpusztítani. Sajnos ez nem 
mondható el a könyvtárról és a levéltár-
ról, amit 1945-ben a szovjet csapatok 
kincskeresés közben megsemmisítet-
tek. Szerencsére a földszinten ma is 
megtalálható a 19. századi romantikus kandalló, sőt, az épület mindkét szintjén 
még az eredeti, szépen kidolgozott ajtó- és ablakkeretek is megvannak, va-
lamint a földszinti ablakok míves vasrácsai is mind eredetiek. Ma a Lamberg-
kastély Kulturális Központnak ad otthont. Az emeleten található a radó Antal 
Könyvtár.  A földszinten a folyóirat-olvasóban számos újság között tallózhatnak 
az érdeklődők, és az internet hozzáférés is biztosított. A kastély állandó tárlata 
a Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás, melynek része: Sváb szoba és kamra, 
Helytörténeti gyűjtemény, Wekerle Sándor Állandó Kiállítás, Ezerjó Pince-galé-
ria, Vasarely-szoba és Dr. Zimmermann Ágoston emlékszoba. A pincében az 
„Ezerjó Pince-Galéria”, a Móri Borvidéket bemutató kiállítás látható.
 
Elérhető már 65.900 Ft + áfá-tól!*

8

forrás: wikipedia.hu

forrás: wikipedia.hu

forrás: wikipedia.hu



Festetics-kastély,	Dég
Magyarország egyetlen látogatható 
klasszicista kastélya Fejér megyé-
ben található. A Pollack Mihály ál-
tal tervezett épületet 1810 és 1815 
között emelték, köré lélegzetelállító 
angolparkot létesítettek, amely ma 
is látható. A kastély korszerűsítését 
Festetics Sándor álmodta meg az 
1920-as években, de 1944-ben a 
család elhagyta otthonát, ezzel saj-
nos a megszálló csapatoknak lehe-
tősége volt eltulajdonítani vagy el-
pusztítani az eredeti bútorzatot. Az 
elmúlt években a kutatók a termek 
egyszínű festékrétegei alatt klasszicizáló díszítőfestésekre bukkantak, ezek 
egy része ma megtekinthető. 
 
Elérhető már 65.900 Ft + áfá-tól!*

esterházy-kastély,	Pápa
A Pápán álló vár átalakítása 1717-ben 
kezdődött Grossmann József és Fellner 
Jakab közreműködésével, így 1780-
ra az egykor védelmi célokat szolgáló 
épület egyre inkább a kényelmet és 
fényűzést képviselő barokk kastéllyá 
alakult át. Ekkor kerültek fel Joseph 
ignaz Mildorfer páratlan freskói a fa-
lakra. Az Ősök csarnoka és a Nádor-
terem csak az 1860-as felújításkor jött 
létre. Sajnos a szovjet megszállás ezt 
a kastélyt is megviselte, bútorai szinte 
mind eltűntek vagy megsemmisültek, 
az épület állaga folyamatosan romlott, 
1996-ra életveszélyessé nyilvánították. Azonban a jelenleg is zajló, több lépcső-
ben történő felújításnak köszönhetően a barokk főúri enteriőrök újra látogatha-
tóvá váltak, akár tárlatvezetéssel is.

Elérhető már 113.900 Ft + áfá-tól!*

L’Huillier-coburg-kastély,	edelény
Az ország hetedik legnagyobb kas-
télya egy, a Bódva-folyó által körül-
vett mesterséges szigeten áll. Építé-
sét 1716-ban L’Huillier Ferenc János 
rendelte el és az 1760-ra befejezett 
épület a történelem során több híres 
család tulajdonában volt. Ennek kö-
szönhető, hogy Esterházy-Forgách-
kastély néven is emlegetik.  Néhány 
termét felbecsülhetetlen értékű ro-
kokó festmény díszíti, amelyek a 2014-es teljes körű felújítás során resta-
urálva lettek.  Ez elmondható a négy szépen megmunkált cserépkályháról, 
és kovácsoltvas elemekről is, amelyek együtt tökéletesen adják vissza a 
kastély egykori pompáját. Az épület hasznosítása is fontos szempont volt, 
így egy látogatóközpontot is kialakítottak, 3D vetítéssel és tárlatvezetéssel. 
 
Elérhető már 129.900 Ft + áfá-tól!*

Vaszary	Villa,	Balatonfüred
A ma már Balatonfüred kulturális ék-
kövének számító villát a híres magyar 
festőművész, Vaszary János nagy-
bátyja, Vaszary Kolos esztergomi ér-
sek építtette. A szovjet megszállást 
megsínylő épületet 2010-ben fel-
újították, azóta a művész csaknem 
ötven alkotása érkezett ide, melyek 
állandó kiállítás keretei között tekint-
hetők meg.  A Villa sokszor számos 
irodalmi, zenés és előadói estnek ad 
helyet, sőt, esetenként híres művé-
szek vagy közéleti személyiségek 
vezetésével lehet körbejárni az épü-
letet. 
 
Elérhető már 92.900 Ft + áfá-tól!*
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BALATONi	BOrréGiÓ		

Badacsonyi	borvidék
A „Magyar Tenger” északi partján, a 
Tapolcai-medence sajátos formájú ta-
núhegyeinek lejtőin, 4263 hektáron hú-
zódik a Badacsonyi borvidék, amelyet 
Szigliget és Balatonszepezd határol. 
A vulkanikus eredetű bazaltra az év-
ezredek során a Pannon-tenger finom 
szemcseméretű rétegei rakódtak rá, 
melyekből később kialakulhatott a sző-
lőfajták által kedvelt barna erdőtalaj. 
Már a rómaiak idejében szőlőtermesz-
tés folyt lejtőin és nincs ez máshogy 
napjainkban sem. A vidék jellemző 
bora a szürkebarát, de a legnagyobb 
mennyiségben megtalálható olaszrizling mellett, számos egyéb bort készítenek 
itt. A borospincékbe érdemes előre bejelentkezni egy kóstoló erejéig.
 
Elérhető már 118.900 Ft + áfá-tól!*

Balaton-felvidéki	borvidék
Az 5200 hektáros borvidék a Balaton 
északi partjának közép-nyugati részén 
terül el, éppen hogy csak összefüggő-
en, mivel közepén a Badacsonyi borvi-
dék ékelődik be. itt is a 2000 éves múlt-
ra visszatekintő szőlőtermelés jellemző, 
a középkorban az Alpokon túlra is szállí-
tottak innen jó minőségű borokat. A tör-
ténelem folyamán az Esterházy család 
is hatalmas szőlőbirtokokat alakított ki 
ezen a vidéken.  Az itt termelt borokat 
a nappalok melege testessé, az éjszaka 
a hegyekből leszálló hűvös levegő pedig 
gyümölcsössé teszi. A kevés cserszegi 
fűszeres szőlőfajtát termő borvidékünk közül ez az egyik. 
 
Elérhető már 118.900 Ft + áfá-tól!*

DUNA	BOrréGiÓ		

kunsági	borvidék
Magyarország legnagyobb kiterje-
désű borvidéke a Duna-Tisza közén 
helyezkedik el. A területen folyó sző-
lőtermelés első írásos emléke 1075-
ből való, amely szőlődombok ado-
mányozásáról lett kiállítva. A szőlő 
telepítése kiváló módja volt a homo-
kos talaj megkötésének, azonban a 
19. század elején megjelenő filoxéra 
járvány idején épp a homokos ta-
lajnak köszönhetően nem keletkez-
tek nagyobb károk a termésben. Az 
egész Európában óriási pusztítást 
végző kártevő itt nem tud megélni, 
így a területek különösen felértéke-
lődtek.   
 
Elérhető már 44.900 Ft + áfá-tól!*

Hajós-Bajai	borvidék
Az Alföldi borvidék egy részéből 
1998-ban kivált 2066 hektáros terü-
let mindig különbözött az általános 
alföldi termőtájtól. Az itteni szőlők 
homok helyett lepelhomokkal fedett 
agyagtalajon és lösztalajon terem-
hetnek. A mezőgazdasági növények-
nek ez a legmegfelelőbb talajtípus, 
sőt, az időjárás is különösen kedve-
ző a borvidéken. Az éghajlati és gaz-
dálkodási adottságai miatt a Hajós-
Bajai borvidék számít az autentikus 
jégbor vidékének. 
 
Elérhető már 106.900 Ft + áfá-tól!*
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eGri	BOrréGiÓ		

egri	Borvidék
Eger környékén a szőlőtermesztés az 
1004-ben Szent istván által alapított 
püspökség alapításával kezdődött.  A 
borkészítésnek a tatárjárást követően 
betelepülő vallonok adtak lendületet, 
hiszen ők honosították meg a szőlő 
francia művelési módját és a fahordó 
használatát. Az igazi fellendülés a 16. 
századra tehető, melyet a török meg-
szállás sem tudott megtörni. Sőt, mi-
vel fontos kereskedelmi tényező volt, a 
termelés nem esett vissza. A 91 éves 
megszállás után Eger egyértelműen a 
szőlő-, és bortermelésre alapozott. A 
szőlőhegyek többségének neve és a pincék egy része is a 17-18. században 
alakult ki. 1880-tól kezdődő szőlőrekonstrukció során telepítették be a ma már 
világhírű egri bikavér előállításához szükséges szőlőfajtát. 
 
Elérhető már 79.900 Ft + áfá-tól!*

Bükki	borvidék
A Bükk hegység déli lejtőin 17 600 hek-
táron, szétszórtan elhelyezkedő ter-
mőterületen a vadszőlő évezredek óta 
őshonos növény. A szőlőművelésről az 
első írásos emlékek a 14. századból 
maradtak fenn, onnantól folyamatos 
bortermelés folyt. Az avasi pincerend-
szer csak a 18. században lett kiépítve, 
melynek nemespenésszel borított belső 
tere tökéletes környezetet nyújt a bor 
érleléséhez.  A filoxéra-járvány itt is na-
gyon súlyos károkat okozott, az egykori 
termelési terület jelentős részét beépí-
tették.
 
Elérhető már 93.900 Ft + áfá-tól!*

éSZAk-DUNÁNTúLi	BOrréGiÓ		

etyek-Budai	borvidék
A borászat már az Árpád-házi királyok 
idejében is virágzott, hasonlóan Ma-
gyarország összes többi borvidékéhez. 
Teljes termőterülete 5600 hektár, ebből 
3927 első osztályú. 1830 környékén a 
nagyvárosokban inkább a fehérbor-
ra volt kereslet, így a budai vidéken is 
egyre több fehérborszőlő fajta szaporí-
tására kényszerültek, a 19. században 
már a Törley-család híres pezsgőihez 
is itt készítették a fehérbort.  Ez a szo-
kás azóta is megmaradt, napjainkban 
is szinte kizárólag fehérbor termelésé-
vel foglalkoznak a vidéken. A környe-
zeti adottságok lehetővé teszik a korán 
szüretelhető pezsgőalapborok készíté-
sét. 
 
Elérhető már 39.900 Ft + áfá-tól!*

Pannonhalmi	borvidék
Az Észak-Dunántúlon már Szent Lász-
ló 1093-as birtokösszeíró levele is 88 
szőlőművest említett. 1237 körül 173 
szőlőtermelő család élt a Pannonhalmi-
dombság falvaiban.  A török hódítást és 
a filoxérát ez a borvidék is megsínylette, 
ám ezeknek köszönhető az olaszrizling 
betelepítése, amely a mai napig meg-
határozza a vidék bortermelését. Az 
olaszrizling egyik egyedi tulajdonsága a 
magnéziumigény; a felvett magnézium a 
termésbe, majd onnan a borba kerül.
 
Elérhető már 92.900 Ft + áfá-tól!*
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PANNON	BOrréGiÓ		

Szekszárdi	borvidék
Szekszárd – római nevén Alisca – kör-
nyékén Marcus Aurelius római császár 
utasítására a 3. században kezdtek el 
szőlőt termelni. A római Birodalom bu-
kása után az avarok, majd a honfogla-
ló magyarok sem szakították meg ezt 
a szokást, sőt, az i. Béla által alapított 
bencés apátság kifejezetten fellendítet-
te. Amit a 18. században a filoxéra nem 
tett tönkre, azt később az építkezések 
fenyegették. A ii. világháborút meg-
előzően nyaralók, a szocializmus alatt 
lakótelepek épültek néhány termőte-
rületen, így számos pince napjaink-
ban Szekszárd belvárosában található. 
Szekszárd mellett még 14 település 
tartozik a borvidékhez, így megközelítőleg ma 2600 hektáron folyik a szőlőter-
mesztés. Főleg vörösbort készítenek, híres bor a szekszárdi bikavér.
 
Elérhető már 88.900 Ft + áfá-tól!*

Villányi		borvidék
Legdélebbi borvidékünk történelme nem 
tér el a borrégió múltjától, különbségek 
csupán a 18. században jelentkeztek, 
amikor svábok települtek be. Ők hoz-
ták magukkal a Portugiesert, mely máig 
egyik fő fajtája a vidéknek. Villányban 
modern eszközökkel vörösbortermelés 
folyik, míg Siklóson a fehérbor készíté-
se élvez elsőbbséget. A szubmediterrán 
éghajlat mindkét bor esetében nagyon 
kedvező, ezért is készülnek itt remek 
minőségű borok. 
 
Elérhető már 123.900 Ft + áfá-tól!*

TOkAji	BOrréGiÓ		

Tokaji	borvidék
Egészen bizonyos, hogy már a hon-
foglalás előtt is szőlőt termesztettek a 
területen, de igazi hírnévre a vidék a 
16-17. századra tett szert. Ekkor már 
a messziről érkező külföldi kereske-
dők is a tokaji bort keresték az egész 
Hegyalján. Ez a világ első zárt borvi-
déke 1737 óta, 2002-ben pedig az 
UNESCO „Tokaj-hegyaljai történelmi 
borvidék kultúrtáj” néven felvette a vi-
lágörökségi listára. itt készül a világhírű 
tokaji aszú. Ez a különleges bor túlérlelt 
és magas cukortartalmú aszúszőlőből 
készül, amely során a kiválogatott sző-
lőkből önmagától kicsorduló lé alkotja az aszúeszencia alapanyagát. Ez a lé 
rendkívül értékes, hiszen egy puttony szőlőből (28-30 liter) csupán egy-másfél 
liter eszencia lesz. Ezek a borok a sokszor több száz méteres, riolittufába vájt 
pincerendszerekben érlelődnek.  A borokat később a felhasznált puttonyok szá-
ma szerint minősítik, ezek a számok 3 és 6 között lehetnek.  XiV. Lajos szerint 
ez a „borok királya, a királyok bora”.
 
Elérhető már 139.900 Ft + áfá-tól!*

SOPrONi	BOrréGiÓ		

Soproni		borvidék
Az Alpok lábánál, a Fertő-tó déli part-
jánál 4300 hektáron terül el szintén tör-
ténelmi borvidékünk.  Sopron - római 
nevén Scarbantia - fontos szerepet ját-
szott a kereskedelemben, hiszen a hí-
res Borostyánút is érinti. Értékes tárgyi 
bizonyítékok maradtak fenn ebből az 
időszakból, melyek ma a Soproni Mú-
zeumban tekinthetők meg. 
 
Elérhető már 128.900 Ft + áfá-tól!*
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GyÓGyViZek,	AkÁr	1000	MéTer	MéLyrőL		

Magyarország fürdőkultúrája több mint 2000 évre nyúlik vissza. Már az egykori kelták 
is „bő víz”-nek, „jó forrás”-nak nevezték a területet, az ókorban ebből született meg 
az Aquincum elnevezés. Az ókori római fürdőépületek romjai ma tekintélyes meny-
nyiségben vannak jelen az ország egész területén.  A feltárt leletek bizonyítják, hogy 
a fürdőkultúra már akkor nagyon fejlett volt; fűtött öltözővel, meleg vizes fürdővel, 
forró levegőjű és forró vizes fürdővel, sőt hideg vizes merülővel kényeztették magu-
kat a rómaiak.  Könnyű volt megoldani, hiszen csak a jelenlegi Budapest területén 
8 hőforrás található, ami világviszonylatban is egyedülálló.  Éppen ezért nem csak a 
rómaiak, hanem a honfoglaló magyarok is előszeretettel alakították ki településeiket a 
melegvízű források környékén. Később ide épültek a kórházak – többek között a mai 
rudas fürdő helyén – ahol számos betegséget gyógyítottak. A fürdők jelentőségét 
fémjelzi, hogy Luxemburgi Zsigmond és Corvin Mátyás idejében a királyi várat fedett 
folyosó kötötte össze a rácz fürdővel. A törökök betörése az országba a sok kelle-
metlenség mellett egy pozitívummal is járt: sorra épültek a fürdők, melyek közül nem 
egy napjainkban is áll, sőt várja vendégeit. A 18. és 19. században ismét felfelé ívelt 
a fürdőkultúra. Az orvostudomány fejlődésével egyre több megbetegedésre kínáltak 
gyógyulást, nem volt ritka, az akár 10 hetes gyógykúra egy termálvizes intézmény-
ben. Budapest, a világ legtöbb gyógy-, és termálvízkútjával rendelkező város 1934-
ben megkapta a fürdőváros címet, mivel több olyan szálloda és strand van, amely a 
fürdővízre alapozta tevékenységét. 
Ám ne higgyük azt, hogy csak a fővárosunk ilyen jól ellátott vízzel. Szokták mondani, 
hogy ha bárhol lefúrunk Magyarország területén, ott bizony termálvíz fog feltörni. Ez 
nem áll messze a valóságtól és fürdőink komoly turisztikai jelentőséggel bírnak.

Sóhegy,	egerszalók
Egerszalók a Mátra és a Bükk között, a Laskó-patak völgyében fekszik. A település 
hírnevét nagyrészt gyógyfürdőjének köszönheti, amelynek vize 410 méter mélyből 
tör elő, hőmérséklete pedig 65-68 Celsius-fok. Többek között kalciumot, nátriumot 
és ként tartalmazó gyógyvíz az idők során egészen különleges, 120 négyzetméte-
res mészkőlerakódást alakított ki a domboldalon. A víz lehűlésekor só csapódott ki, 
ennek eredménye a hatalmas sódomb. Az ilyen természeti jelenség rendkívül ritka, 
Egerszalókon kívül a világon csupán két helyen, Törökországban és az amerikai Yel-
lowstone Nemzeti Parkban látható. A sóhegy mellett álló gyógyfürdőben 17 kül-, és 
beltéri medence kapott helyet, köztük gyógyvizes ülőmedencék, barlangmedence, 
pezsgőfürdő és számos, a kikapcsolódást magas szinten biztosító egyéb medence. 
A vízben kalcium, magnézium és hidrogén-karbonát található.
 
Elérhető már 79.900 Ft + áfá-tól!*

Hévíz
A Magyarország délnyugati részén el-
terülő város a világon egyedülálló ter-
mészetes tőzegmedrű tava miatt vált 
ismertté.  A kalcium-, és magnézium-
tartalmú enyhén radioaktív víz nyáron 
akár 38 Celsius fokra is felmelegszik, 
de télen sem hidegebb 23 foknál, így 
az év minden évszakában hódolhatunk 
a kellemes fürdőzésnek.  A tóban ta-
lált római kori pénzérmék arra enged-
nek következtetni, hogy már évszáza-
dok óta használják gyógyító erejű vizét, 
ami főleg reumatikus, mozgásszervi és 
idegrendszeri megbetegedések ellen javallott. A fürdőzés mellett megtapasztal-
hatjuk az iszappakolás, az ivókúra és a súlyfürdő gyógyító hatásait is. Töretlen 
népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Hévíz a vendégéjszakák 
számát tekintve, a főváros után a második helyen áll egymillió vendégéjszakával. 
 
Elérhető már 111.900 Ft + áfá-tól!*

Barlangfürdő,	Miskolctapolca
A Miskolctapolcán lévő barlang és a 
hozzá tartozó forrás már ősidők óta 
ismert, ám fürdőhely kiépítésére csak 
1723-ban került sor. Ekkor még csak 
a barlangon kívül épültek medencék, 
melyek hőmérséklete elmaradt a mai 
30 Celsius foktól. 1837-ben ismét fel-
újították, de a benne rejlő lehetősége-
ket csak az 1930-as években aknázták 
ki, ekkor találtak egy új, 31,5 Celsius 
fokos forrást is. A tavas-barlang csak 
később alakult barlangfürdővé és en-
nek köszönhetően Európában egyedülálló élménnyel gazdagodhattunk. Egy 
kiépített barlangrendszerben fürdőzni felejthetetlen élmény, főleg ha testünkre 
is jó hatással van. A víz a barlang klímájával együtt főleg ízületi problémák ellen 
javallott. Külön érdekesség, hogy a víz sótartalma jóval alacsonyabb, mint az 
átlag gyógyvízé, így korlátlan ideig lehet benne tartózkodni. 
 
Elérhető már 118.900 Ft + áfá-tól!*

13

forrás: wikipedia.hu

forrás: wikipedia.hu



Sárvári	Gyógyfürdő,	Sárvár
Sárváron nem is egy, hanem mindjárt két melegvízű forrás található. Az egyik 1200 
méter mélyből, 43°C-os hőmérséklettel, míg a másik 2000 méter mélyből tör elő, 83°C 
hőmérsékletű vízzel. Nem meglepő, ha ilyen adottságok mellett hamar gyógyfürdőt 
emeltek a források környékére; így jött létre az 55 000 négyzetméteres, egész évben 
üzemelő fürdőkomplexum, szaunákkal, gőz-, és aromakabinokkal, csúszdákkal és 
sportpályákkal. Az összesen 3400 négyzetméter vízfelülettel rendelkező, strandme-
dence, hullámmedence és egyéb medencék felhőtlen kikapcsolódást biztosítanak 
minden korosztály számára. 
 
Elérhető már 128.900 Ft + áfá-tól!*

kehida	Termál	Gyógy-,	és	élményfürdő,
kehidakustány
Az itt feltörő magas kalcium, magnézium 
és hidrogén-karbonát tartalmú víz tökéle-
tesen alkalmas a  mozgásszervi panaszok 
megelőzésére és gyógyítására, sérülések 
és törések utókezelésére, bizonyos ideg-
rendszeri, nőgyógyászati, bőrgyógyásza-
ti panaszok kezelésére. Az idelátogatók 
2400 négyzetméternyi vízfelületen élvez-
hetik a sodrómedencét, súlyfürdőt, nyakzuhanyos gyógymedencét, úszómedencét, 
egyszóval mindent, ami a fürdőzéshez kellhet. A háromszintes fedett gyógyfürdőben 
garantáltan kipihenheti magát az ember. 
 
Elérhető már 121.900 Ft + áfá-tól!*

egri	termálfürdő,	eger
Eger fürdőinek múltja a török megszállás idejére nyúlik vissza, mivel már a törökök 
is éltek a gyógyvizek adta lehetőségekkel. A jelenlegi Termálfürdő 1932-ben, 5 hek-
táros, egyedülálló természeti környezetben épült. A fürdőbe érkező víz két forrásból 
fakad: a radongáztartalmú  28-29 °C-os víz helyben tör elő, a másik a 47 °C-os kénes 
kalcium-hidrogénkarbonátos gyógyvíz csővezetékeken jut el a medencékbe.  Ezek 
a vizek elsősorban a reumás betegségek kezelésében játszanak fontos szerepet és 
a fürdő hét medencéjéből négyben ilyen található.  Az egész évben üzemelő létesít-
ményben 16 féle élményelem szolgálja a vendégek egészséges szórakozási igénye-
iknek kielégítését.
 
Elérhető már 79.900 Ft + áfá-tól!*

Gyopárosi	Gyógy-,	Park-	és	élményfürdő,
Orosháza
Magyarország délkeleti részén fekvő 
Orosházán, természetvédelmi területen 
található Gyopárosfürdő. A három tóból 
álló tórendszer 1869-től híresült el gyó-
gyító vízéről. Az alkáli-hidrogénkarboná-
tot tartalmazó víz különböző gyulladásos, 
mozgásszervi, reumatikus és ízületi bán-
talmak, nőgyógyászati panaszok gyógyítására, valamint balesetek, műtétek utáni re-
habilitációra alkalmas. A teljes körű szakorvosi ellátás fiziko-, elektro-, és balneoterápi-
ás gyógykezeléseket biztosít. A fürdőben 3 nyitott és 4 zárttéri medence, bioszauna, 
aromakabin, fényterápia és jacuzzi járul hozzá a pihenéshez. 
 
Elérhető már 112.900 Ft + áfá-tól!*

Harkányi	Gyógy-	és	Strandfürdő	Harkány
A harkányi gyógyvíz hatásairól 1823 óta vannak írásos emlékeink. Egy évvel később 
1824-ben kezdte meg a fürdő kiépítését a Batthyány család egy 13,5 hektáros ős-
parkban. Az itt feltörő gyógyvíz alkalmas bőr-, emésztőrendszeri -, és mozgásszervi 
problémák orvosolására. A ma már hatalmas, modern fürdőkomplexum strandme-
dencékkel, uszodával, jacuzzival és gyógymedencékkel várja vendégeit. 
 
Elérhető már 142.900 Ft + áfá-tól!*

Bükfürdő	Gyógy-	és	élménycentrum,	Bük
Az 1950-es években kőolajat kerestek az 
osztrák határtól nem messze, Bük terüle-
tén, ám a kőolaj helyett meleg víz tört a 
felszínre. 1962-ben meg is épült a fürdő 
és csupán három évet kellett várni, hogy a 
vizét gyógyvízzé minősítsék. Így lett belőle 
gyógyfürdő, majd országos jelentőségű 
gyógyhely. Körülötte szállodák, kempin-
gek és különböző vendéglátóhelyek épültek. Magyarország második legnagyobb 
gyógyfürdőjének köszönhetően Bük a kereskedelmi szálláshelyen eltöltött éjszakák 
száma alapján a negyedik legnépszerűbb település.  A fürdőben található 26 meden-
ce közül biztosan mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet.
 
Elérhető már 119.900 Ft + áfá-tól!*
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