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Életcélja egészségesnek lenni és egészségesnek maradni? Olyan külön-
leges helyeket keres, ahol feltöltődhet néhány órára, egy hétvégére, egy 
hétre vagy akár hosszabb időre, és mindezt holisztikus módon szeretné 
élvezni? 

Európa legnagyobb fürdőtelepülési közössége a Magyar Fürdővárosok 
Szövetsége, melyhez a modern gyógyfürdő- és wellness létesítmények-
kel rendelkező magyarországi települések tartoznak. A fürdőtelepülések 
kínálata összehasonlíthatatlan választékot nyújt minden korosztály szá-
mára. Tapasztalja meg a termálfürdők gyógyhatását, az élményfürdők 
stresszoldását, élje át a kulturális és szórakozási lehetőségeket és közben 
fedezze fel Magyarország csodálatos tájait.

A katalógusban a fürdőtelepülések felsorolása a betűrenden alapul, és 
nem jelent minőségi rangsorolást.

Válasszon egy szimpatikus települést, valamint annak fürdőjét és egy fe-
lejthetetlen egészségélményben lesz része. Tervezzen legalább minden 
évszakra más és más magyarországi füdőtelepülést, és szeretettel fogadjuk 
Önt.

Az egészség mindenkinek jár!

Dr. Szabó Zoltán PhD
ügyvezető elnök

Magyar Fürdővárosok Szövetsége

www. magyarfurdovarosok.hu

ÜDVÖZÖLJÜK 
a Magyar fürdővárosokban – az egészség élményével



Ismerje meg az itt élő vendégszerető emberek 
mindennapjait, az összetartásukból, közös mun-
kájukból megvalósult látnivalóinkat. Tapasztalja 
meg, hogy a közösség ereje mi mindenre képes. 
Szívesen látjuk, ha csendre, kikapcsolódásra vá-
gyik, ha gyógyfürdőnkben gyógyulni kíván, ha 
végigsétálna a Tisza parti tanösvényen, vagy csak 
egyszerűen pár napra kiszabadulna a hétköznapok 
fogságából. Nálunk biztosan megtalálja mindazt, 
ami tökéletes feltöltődéshez szükséges. Hagyomá-
nyaink ápolását, múltunk megismerését és tiszte-
letét fontos értéknek tekintjük, mely hozzásegít a 
közös jövőnk építéséhez. A Borbála Gyógyfürdő 
kedvező fekvése miatt sokak által kedvelt, kel-
lemes hangulatú, csendes, családias gyógyfürdő. 
A wellness funkciókkal is ellátott élménymeden-

cében több masszázselem nyújt örömet a vendé-
geknek. Kültéri – élményelemeket is tartalmazó 
– gyógyvizes medencénkben a pihenés mellett a 
gyógyulni vágyók is örömüket lelik. A legkisebbek 
örömére bababarát vízzel, és csúszdával üzemle-
tett gyerekpancsoló és a nagy sikerű babaúszás is 
megtalálható a gyógyfürdő kínálatában. Wellness 
részlegben finn-, infra-, fény- és aromaterápiás 
szauna, gőzkabin, merülő medence, trópusi és 
dézsazuhany szolgálja a vendégek feltöltődését. 
A gyógyfürdő állandó programjai között megta-
lálható aquafitness, hangfürdő, éjszakai fürdőzés, 
gyógyúszás, szauna szeánszok, gyógy- és frissítő 
masszázsok.
Jöjjön el Algyőre és engedje, hogy magával ragad-
ja ez a semmihez sem fogható vidéki hangulat.
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ALGYŐ 
6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
+36 62 517 517 |  ph@algyo.hu  |  www.algyo.hu
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8394 Alsópáhok Fő u. 65.
+36 83 344 001  |  polghivalsopahok@t-online.hu  |  www.alsopahok.hu

A Nyugat-Balatoni régió területén elhelyezkedő 
Alsópáhok rendkívül szerencsés fekvésének kö-
szönhetően két, turisztikai vonatkozásban jelen-
tős város közvetlen közelségében nyújt csendes 
menedéket a településre látogatók számára. 
Településünket két nagyobb egység alkotja; a sző-
lőhegy és az Ófalu. Az Ófalu jellegzetes képét az 
ősi egyutcás településszerkezet adja. 
A főutca különösen szép és gondozott, lakosaink 
nagy gonddal ápolják a portájuk előtti utcarésze-
ket, aminek köszönhetően a főutca képe rende-
zett és virágos. A két szomszéd város turisztikai 
vonzerejének hatására az elmúlt másfél évtized-
ben községünkben is folyamatos, dinamikus fejlő-
dés tapasztalható, melyhez az erős közösségi ösz-
szetartás és tenni akarás adta a biztos alapokat. 

Ideális lakókörnyezetével egyre népszerűbbnek 
számít településünk az újonnan érkező betelepü-
lők számára is, akik felismerve csodálatos termé-
szeti adottságainkat és a jellemzően hagyományos 
értékeket őrző közösségünk báját, mind többen 
választják családi fészkük új helyszínéül az alsópá-
hoki területeket. 
Különösen büszkék vagyunk a községünk nyu-
godt, barátságos környezetében megépült Kol-
ping Hotelre, mely 1996 óta az országos egyik 
legkedveltebb családbarát szállodája. 
A Kolping Hotel révén léphetett be Alsópáhok 
a termálfürdővel rendelkező települések sorába, 
ugyanis a 2000-es évek közepén termálkútat fú-
rattak, s azóta ennek a vizéből látják el a szálloda 
termálfürdőjét.

ALSÓPÁHOK 
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Magyarország észak-keleti részén, a Tisza-tó és a 
Hortobágy ölelésében fekszik. A mintegy ezer la-
kosú, csendes községbe évről-évre a világ minden 
tájáról érkeznek a gyógyulni, pihenni szándékozó 
vendégek. A kiváló gyógyvíz, a csodálatos, tiszta 
levegő, a csend és a nyugalom csábítja hozzánk 
télen-nyáron a vendégeket.
A 80 évvel ezelőtt szénhidrogén kutatás nem várt 
eredményeként feltörő nagy mennyiségű vízről 
hamar kiderült, hogy ásványi anyagokban rendkí-
vül gazdag, gyengén alkalikus, erősen konyhasós, 
jódos, brómos összetételű. Gyógyhatását hamar 
felismerték, a feltörés köré fürdőt építettek. A 
gyógyvíz rövid időn belül országos hírnévre tett 
szert, ennek köszönhetően a település és a fürdő 
is gyors fejlődésnek indult. A kezdetben fából ké-

szített medencét napjainkra korszerű medencék 
sokasága váltja fel. A folyamatos fejlesztésnek 
köszönhetően ma a térség legfontosabb idegen-
forgalmi vonzerejévé vált. A gyógyfürdő a hozzá 
kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt több tízezer 
vendéget vonz a településre. Betegségükből ki-
gyógyítja, vagy állapotukat javítja, valamint so-
kak számára nyújt kikapcsolódást és pihenést az 
itt eltöltött idő.
A gyógyvíz hatása egyedülálló, elsősorban moz-
gásszervi problémák kezelésére alkalmas, de ki-
váló idegrendszeri, vérkeringési zavarokra és nő-
gyógyászati megbetegedésekre is. Összhatásában 
pedig az ember általános erőnléti állapotát javítja, 
vagyis az egészséges ember számára is fontos rege-
neráló lehetőség. 

BEREKFÜRDŐ 
5309 Berekfürdő, Fürdő u. 2.
+36 59 519 059  |  berekfurdo@tourinform.hu  |  www.berekfurdo.hu
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3412 Bogács, Dózsa Gy.u. 16. 
+36 49 534 410 • +36 49 534 018  |  szallas@bogacsigyogyfurdo.hu  |  www.bogacsigyogyfurdo.hu

A kőolajkutatással feltárt 72 °C–os termálvíz 
(480 méter mély kutakból nyerik) méltán tette is-
merté Bogácsot. Ezen természeti adottság kihasz-
nálásával létesült a gyógyfürdő, mely medencéivel 
télen-nyáron közkedvelt hely meghitt, nyugodt 
környezetben. 
A fürdő területén hat gyógyvizes medence kettő 
gyermekpancsoló (gyermekmedence 30 °C, vízi 
játszótér 34 °C) egy feszített víztükrű úszómeden-
ce (26 °C) és a Jurta medence (30 °C) áll a ven-
dégek rendelkezésére, továbbá egy EU szabványos 
játszótér és megújult vizesblokkok. 
2014 nyarától új csúszdaparkkal várjuk kedves 
vendégeinket, mely használatát tartalmazza a 
belépőjegy ára. 2001-ben nyilvánították a ter-
málvizet gyógyvízzé, mely hatékonyan elősegíti a 

reumatikus, ízületi, mozgásszervi betegségek gyó-
gyulását, légcsőhurut, nőgyógyászati, prosztata, 
gyomorhurut, epe-és májbetegségeknél, valamint 
törések utókezelésénél alkalmazható. Ivókúrára is 
kiválóan alkalmas hosszabb időn át 2-3-4 dl-ként. 
Gyógycentruma pedig különleges wellness kezelé-
sekkel teszi még felejthetetlenebbé az itt eltöltött 
időt. 
Az új élményfürdő és wellness részben helyet kap 
egy családi élménymedence pezsgőfürdő résszel, 
valamint egy gyermekpancsoló és egy csúszda. A 
medencék mellett szaunavilágot is kialakítottunk, 
melyben finn-, bio- és infraszauna, valamint egy 
gőzkabin is szolgálja majd a vendégek felüdülését. 
A kiúszó medencében a szabadban is lehetőség 
van kikapcsolódásra, pihenésre.

BOGÁCS 
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Bük város Vas megye északnyugati részén, az Al-
pokalja és a Kisalföld találkozásánál található. 

A felbecsülhetetlen értékű, gyógyító energiával 
rendelkező hévízkincs párosul a gondozott tele-
pülés látványával, a környék látnivalókban gaz-
dag világával és a kistérség program kínálatával. 
A gyógyturizmuson kívül, évről évre több konfe-
renciát rendeznek Bükön. Európa egyik legszebb 
18 lyukú golfpályáján és a Répce folyó adottsága-
in kívül a szabadtéri rendezvények – a heteken 
át tartó Büki Ünnepi Napok rendezvénysorozat 
– nyújtanak színvonalas szórakozási lehetőséget 
az ide érkezők és a helyiek számára. A kulturális 
szférában is jelentős hatásokat váltott ki a helyi 
közösségek aktivitásának élénkülése és évről évre 

egyre több programmal örvendeztetik meg a tele-
pülés lakóit és az ide látogatókat.
Az 1998-ban a „Virágos Magyarországért” ver-
senymozgalomban Bük országos első helyezést ért 
el falu kategóriában, majd az 1999. évi nemzetkö-
zi megmérettetésen az előkelő 2. helyet szerezte 
meg. A településen kiemelkedőnek mondható a 
sportélet, a nemzetközi eredményeket elérő asz-
talitenisz-csapat mellett, rendszeresek az európai 
kézilabda-, vívó- és futballcsapatok edzőtáborai, 
mérkőzései. A sportcsarnok és a sportpályák szám-
talan lehetőséget kínálnak a sportolni vágyóknak. 
Az elmúlt évek, évtizedek fejlesztéseinek eredmé-
nyeképpen a település 2007. évben városi címet 
kapott, amely további fejlesztésekre ösztönzi az itt 
élőket, illetve itt dolgozókat.

BÜK
9740 Bük, Termál krt. 2.
+36 94 558 080 |  marketing@bukfurdo.hu • bgyzrt@bukfurdo.hu  |  www.bukfurdo.hu
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A település hírnevét az 1938-ban feltárt gyógyvíz 
alapozta meg, melynek történetéről, a víz  össze-
tételéről,  illetve a gyógyhatásáról szóló dokumen-
táció a Faluházban megtekinthető. Az idegenfor-
galom már ebben az időben elkezdődött és a II. 
világháború után már 30-40 családnak jelentett 
jövedelem kiegészítést. 

A településre nagy számban érkeznek vendégek a 
Salvus víz gyógyító hatásáért. A turizmus fejlesz-
tésében a helyi lakosság is nagy szerepet vállalt, 
hiszen egyre több szálláshely biztosítja az ideláto-
gatók pihenését. 
Az idegenforgalom alapját képezi a Salvus gyó-
gyvízre épült Bükkszéki Gyógy – és Strandfürdő, 
mely a nyári időszakban júniustól augusztusig 4 

kültéri medencével, élményelemekkel várja a 
vendégeket, a Fürdőház pedig egész évben üze-
mel, ahol szauna, Salvus inhalatórium, illetve 3 
medence biztosítja a vendégek kikapcsolódását. 
A fürdő az önkormányzat tulajdona, az üzemelte-
tő pedig Bükkszék Termálstrand Kft.

2020. évben elkészült a Mária keresztútja, mely 12 
stációban kerül bemutatásra, ami az egyik büszke-
ségünk, hiszen országos szinten egyedülálló.

A településen az Idegenforgalmi Egyesület bizto-
sítja a lakosság, illetve az idelátogatók számára a 
szórakozás lehetőségét rendezvények formájában, 
melynek egyik kiemelkedő programja a Salvus 
Napok.

3335 Bükkszék, Dobó I. út 1.
+36 36 361 013 • +36 30 568 1742  |  bukkszek@bukkszek.hu  |  www.bukkszek.hu

9740 Bük, Termál krt. 2.
+36 94 558 080 |  marketing@bukfurdo.hu • bgyzrt@bukfurdo.hu  |  www.bukfurdo.hu

BÜKKSZÉK 
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Cserkeszőlő Jász-Nagykun-Szolnok megye déli 
részén, a Tiszazug szívében helyezkedik el. Ég-
hajlata meleg, száraz, és a Kárpát-medencében 
Cserkeszőlőn és környékén a legmagasabb a nap-
sütéses órák száma. Cserkeszőlő a Tiszazug egyik 
legdinamikusabban fejlődő községe, idegenforgal-
mi és vállalkozási szempontból is jelentős a térség-
ben. A község első nagyobb jelentőségű eseménye 
1955-ben a termálfürdő felavatása volt, amely a 
későbbiekben a település fejlődésében döntő té-
nyezővé vált. Ma elsősorban gyógyvizű fürdőjéről 
ismeri a hazánkból és Európa számos más orszá-
gából ideérkező üdülővendég. Természeti kincse 
a 2300 méter mélyről feltörő, 82 Celsius fokos 
termálvíz hivatalos gyógyvíz minősítéssel rendel-
kezik. A teljesen felújított Cserkeszőlő Fürdő és 

Gyógyászati központban eredményesen gyógyít-
hatók a krónikus mozgásszervi, reumatikus be-
tegségek, valamint a nőgyógyászati bántalmak. A 
gyógyulni vágyók kényelmét szolgálják a helyben 
történő szakorvosi rendelések és a komplex für-
dőgyógyászati ellátások. Kikapcsolódását minden 
korosztály megtalálja, a strandon gondoltak gyer-
mekekre, családokra és különleges élményekre 
vágyókra is. A település igazi üdülőfalu, népessé-
ge szezonban többszöröse az állandó lakosságnak. 
A turisták számára kirándulások és szervezett 
programok teszik emlékezetesebbé a Cserkesző-
lőn eltöltött napokat. A vendégeket a gyógyvíz 
mellett a pihentető falusias környezet, valamint 
az évente megrendezésre kerülő hagyományőrző 
rendezvények is vonzzák.

CSERKESZŐLŐ
5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.
+36 56 568 465  |  info@cserkeszolo.hu • gyogyaszat@cserkeszolo.hu  |  www.cserkeszolo.hu
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Csongrád város a Tisza jobb partján, a folyó egyik 
keletre hajló ágában, a Körös torkolatánál fekszik. 
Ősi múltjáról tanúskodik a Belsőváros, amely a 
kanyargó Tiszának köszönhetően, a megszokottól 
eltérően nem a város központjában, hanem an-
nak keleti részén található. 200-300 éves házai, 
girbe-görbe utcácskái az Alföld egyetlen élő népi 
építészeti műemlék együttesét alkotják. 
A Belsővárostól nem messze helyezkedik el a Kö-
rös-toroki üdülőterület. A hely varázsát a közel 
700 méteres homokpart adja, mely a nap és a vízi 
sportok kedvelőinek nyújt kikapcsolódási lehető-
séget.
Helyi védettséget élvez a város északi határában, 
a Tisza bal és a Körös jobb partján fekvő Csong-
rád Nagyréti Természetvédelmi Terület.

A város mai központjának arculatát meghatá-
rozzák jellegzetes épületei: az 1762-1769 között 
épült barokk stílusú Nagyboldogasszony-temp-
lom, a Batsányi János Gimnázium szecessziós épü-
lete és az 1937-ben épített Városháza, a hajdani 
Magyar Király Szálló épülete, valamint az utakat 
és tereket szegélyező fák és virágágyások és az azo-
kat megszakító parkok, hiszen Csongrád az Alföld 
egyik legfásítottabb települése.
Árnyas fák karéjában található a Városi Gyógyfür-
dő és Uszoda, mely 50 méteres úszómedencével, 
télen sátorral fedett tanmedencével, kisgyerme-
keknek pancsoló-medencével várja a látogatókat. 
Az 1000 méter mély termálkútból feltörő 46 Cel-
sius fokos gyógyvíz az alapja a fürdő gyógyászati 
szolgáltatásainak. 

6640 Csongrád, Dob u. 3-5.
+36 63 481 918  |  furdo@csongrad.hu  |  www.csongradfurdo.hu

CSONGRÁD
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Dávod község Bács-Kiskun megye déli részén, Ba-
jától délre, az 51-es főút mellett, a Duna árterén 
helyezkedik el. 1315-ből származik az első hivata-
los írásos adat, mely a falut megemlíti: „...Dau, hol 
vár is volt.„ Az írások sokáig nem foglalkoznak a 
faluval, csak a várat említik, amit Davotházának 
neveznek. A falu mai nevét 1905. január elsején 
kapja meg, azóta viseli a Dávod nevet. A település 
gazdag magyar tamburás-hagyományokkal ren-
delkezik. Dávodon az első artézi kutat már 1914-
ben megfúrták (mely ma a béke téren található), 
amelyből tisztavizű 37 °C hőmérsékletű hévíz tört 
fel a felszínre. A termálvizes kutak mélysége eltérő, 
de vizüket azonos rétegből nyerik, így hőmérsékle-
tük egyezően 38-39 °C-os, összteljesítményük. A 
vegyelemzés szerint a kalcium-magnézium tartal-

mú, alkáli-kalcium-hidrogénkarbonátos, klori-
dos, fluoridos, radioaktív gyógyvizek csoportjához 
tartozik. A dávodi Gyógy- és Strandfürdő egyre 
nagyobb szerepet tölt be Bács-Kiskun Megye tu-
risztikai kínálatában. A Bajától 25 km-re található 
dávod-püspökpusztai fürdőben a feszített víztükrű 
úszómedence, az iker feszített víztükrű gyógyme-
dencék és a gyermekpancsoló 2009 nyarán kiegé-
szült egy élményfürdővel, csúszdaparkkal és egy 
kaland gyermekmedencével, így a komplexum 
minden korosztály számára izgalmas szórakozási 
lehetőséget biztosít. A Dávodi Gyógy- és Strand-
fürdő természetközeli környezetben, 7 hektáros 
parkosított területen, a Dávodi Kemping és Sza-
badidőpark, valamint az elegáns, négycsillagos 
Hotel Fortuna között helyezkedik el.

DÁVOD
6524 Dávod-Püspökpuszta, Béke tér 1.
+36 30 975 8314  |  info@davodfurdo.hu  |  www.davodfurdo.hu



13WWW.MAGYARFURDOVAROSOK.HUMAGYAR
FÜRDŐVÁROSOK SZÖVETSÉGE

A mintegy 10 ezer lakosú Fehérgyarmat strand-
ja elsősorban a helyi igényeket elégíti ki. A fürdő 
szezonálisan, kizárólag a nyári hónapokban tart 
nyitva. Nagy előnye, hogy  egy gyönyörű és te-
rebélyes zöldterületen helyezkedik el.

A strand kiválóan alkalmas sportolásra, pihenésre 
és gyógyulásra is. Területén két termál-, két gyer-
mek és egy úszómedence található.
Az 1000 méter mélyről termálmedencébe érkező 
alkáli-hidrogénkarbonátos víz 2002-ben gyógyvíz 
minősítést kapott. 
A 44 fokos gyógyvizet főként mozgásszervi meg-
betegedések, krónikus nőgyógyászati, reumatoló-
giai, ortopédiai panaszok enyhítésére javasolják. 
Ezek mellett segíti a balesetek, csontműtétek utá-

ni rehabilitációt, a csontritkulás és érbetegségek, 
továbbá egyes neurológiai kórképek gyógyulását. 
A strandfürdő mellett 2018-ban épült  tanuszoda. 
16 óra után lehetőséget biztosít a versenysport, a 
szabadidősport és a lakosság részére is. 
A létesítményben egy 25 méteres, hatpályás úszó-
medence és egy 10*6 méteres tanmedence áll a 
sportolók szolgálatában.
 
Évente augusztus második hetében a város köz-
pontjában található parkban kerül megrendezés-
re a Gyarmati Vigasságok több napos rendezvény, 
ahol egymást érik a zenekari koncertek. Napköz-
ben a gyerekek számára is izgalmas programokkal 
valamint népi és vadfőzőversenyekkel és vásári 
forgataggal várjuk az idelátogatókat. 

4900 Kiss Ernő u.2.
+36 44 510 236  |  fehergyarmat@fehergyarmat.hu  |  www.fehergyarmat.hu

FEHÉRGYARMAT
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Gyomaendrőd észak Békés-megye egyik meghatá-
rozó gazdasági, igazgatási és kulturális központja, 
a környék térszervezője. A jó közlekedési adottsá-
gok, a vendéglátás, pihenés és szórakozás, a Hár-
mas-Körös folyó és 16 holtága teszik vonzóvá a 
települést a vendégek számára.

A gyomaendrődi Liget Fürdő 62,5 Celsius fokos 
termálvize alkalmas idült reumatikus, köszvényes 
bántalmak ellen, gyógyító hatású törések, zsugo-
rodások és idült gyulladások esetén, ugyanakkor 
ivó-kúraként is alkalmazható.

Térségünknek kedvező adottságai vannak az 
aktív turizmus szempontjából is. Lehetőség van 
túrázásra, lovaglásra, horgászásra, valamint a va-

dászat kedvelői is megtalálhatják számításukat a 
település környezetében.
  Múzeumkedvelőknek ajánljuk a Kner Nyom-
daipari Múzeumot, a Városi Képtárat és az End-
rődi Tájházat.

    Rendezvényeink:
    - Viharsarok Kupa Országos Kajakverseny,
    - Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál,
    - Nemzetközi VW Bogártalálkozó,
    - Suttyomba Népzenei Fesztivál,
    - Bogrács Napja,
    - Gyomaendrődi Nemzetközi Művésztábor,
    - Augusztus 20-i Sokadalom,
    - Nemzetközi Halfőző Verseny,
    - Hagyományos Lakodalom.

GYOMAENDRŐD
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
+36 66 386 039  |  gyomaendrod@tourinform.hu • info@ligetfurdo.hu  |  www.ligetfurdo.hu
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Hajdúszoboszló Kelet-Magyarország szívében Bu-
dapesttől 200 km-re, Debrecentől 20 km-re talál-
ható. A város arculatát leginkább az immár több 
mint nyolcvanéves fürdőkultúra határozza meg, 
közkedveltségét a messze földön híres gyógyvizé-
nek és az erre épült hatalmas – 30 hektáros – kor-
szerű infrastruktúrájú gyógy- és strandfürdőjének 
köszönheti, melyben a mediterrán tengerparti 
medence és sok más élményt nyújtó attrakció 
mellett még mindig jelentős vonzerőt gyakorol az 
országban először megépült AQUAPARK. Nagy-
szerű újdonságként és komoly beruházásként 
2010-től az AQUA-PALACE fedett élményfürdő 
egyedi élménymedencékkel, szauna rendszerrel, 
gyermek- és családi fürdőrésszel, uszoda és privát 
fürdőkkel, valamint wellness és fitness szolgáltatá-

sokkal, álló szörf és squash pályával várja kedves 
vendégeit. Az 1920-as évektől a település számos 
fejlődési szakaszon ment át. A fürdő bővülésével 
és fejlődésével, a változatos szálláshely-szerkezet 
kialakulásával ma az utazni és pihenni kívánók 
igen széles köre veheti igénybe a város kínálta le-
hetőségeket. Hajdúszoboszló az év minden szaká-
ban jelentős kulturális rendezvények helyszíne. A 
Hajdúszoboszlói Grillétel- és Sörfesztivál, a hajdú-
városok találkozói, a fürdőbálok sorozata, a Szobo-
szlói Folkhétvége, a Dixieland Napok eseményei, 
és számos más országos rendezvény biztosít kelle-
mes kikapcsolódást minden érdeklődő számára. 
Igen fontos gasztronómiai színfolt a szeptemberi 
Bioétel és Borfesztivál hangulatos és ínycsiklandó 
egyedi hangulatot árasztó programjaival.

4201 Hajdúszoboszló, Pf.: 178
+36 52 558 928  |  turizmus@hajduszoboszlo.hu  |  www.hajduszoboszlo.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓ
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Harkány az ország leg délibb részén a Villányi 
hegység lábánál, a Dráva folyó völgyében fekszik. 
A vendégszerető település kénes gyógyvízével – 
mely minden mozgásszervi betegség gyógyítására 
alkalmas – egész évben várja a gyógyulni pihenni 
vágyókat.
A fürdőtől délre elhelyezkedő ősparkban számos 
képzőművészeti alkotás mellett megtalálható 
az 1999-ben épült szabadtéri színpad – a nyári 
rendezvénysorozatok helyszíne – és a 2000-ben 
felállított, nagyon értékes Zsolnay alapanyagú 
„Harka” szökőkút. A város főutcáján található a 
műemléki védettségű 1802-ben épület református 
templom, valamint a katolikus templom, melynek 
külső falán Stációk Morvai László tűzzománc al-
kotásaiban, a templomkertben a magyar törté-

nelem állomásai láthatók. Harkány nemzetközi 
minősítésű sportcsarnokkal is rendelkezik, mely 
a fürdő által nyújtott szolgáltatásokkal kibővítve 
egyben sportegyesületek, klubok felkészülését is 
szolgálja. A hangulatos, kellemes zenés vendég-
lők, csárdák mellett kikapcsolódást, színvonalas 
szórakozást kínálnak az egy és többnapos rendez-
vények, programok, mint az Ördögűző-Télteme-
tő, a Dél-Dunántúli Német Nemzetiségi Kultu-
rális Csoportok Találkozója, a Májusfaállítás és 
kitáncolás, a Pünkösdi fesztivál, a Fürdőfesztivál, 
a Hosszú hétvége valamint a Szüreti Fesztivál. A 
kulturális élet jelentős szereplői a „Harka” Mű-
vészeti Alkotói Kör, az Egységben Harkányért 
Egyesület, valamint a nemzetközileg is elismert 
Harkányi Big Band zenekar.

HARKÁNY
7815 Harkány, Kossuth u. 7.
+36 72 480 251  |  tourinform@harkany.hu • info@harkanyfurdo.hu  |  www.harkanyfurdo.hu
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Hegykő 1611 lakosú község Győr-Moson-Sopron 
megyében, A Fertő-Hanság Nemzeti Park terüle-
tén. 

A települést a Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj része-
ként az UNESCO 2001-ben felvette a Világörök-
ségi listára annak elismeréseként, hogy a Fertő 
és környéke különböző kultúrák találkozópontja, 
melyen az emberi tevékenység és a földrajzi kör-
nyezet evolúciós szimbiózisának eredményeként 
egy egyedi tájegység alakult ki. 

Hegykőn az elmúlt századokban a halászat, majd 
a nádaratás és a zöldségtermesztés nyújtotta a fő 
megélhetést. Mára ezeket felváltotta – a település 
kedvező turisztikai adottságának köszönhetően – 

az idegenforgalomi tevékenység. Az egész évben 
nyitva tartó fürdő1434 méterről felszínre hozott 
56 Celsius fokos termálvize 2004. óta gyógyvíz, 
amely elősorban mozgásszervi, bőrgyógyászati, 
nőgyógyászati és urulógiai megbetegedések keze-
lésére ajánlott. 

A településen halad keresztül a Fertő tó körüli 
Eurovelo hálózatba tartozó kerékpárút. 

Az aktív pihenést a hegykői horgásztó, a nemzeti 
park zegzugos nádasaiba szervezett kenutúrák és a 
templom mellől induló tanösvény szolgálják, ahol 
az egykori vasfüggöny helyén történelmi emlék-
hely lett kialakítva.

9437 Hegykő, Fürdő u. 5.
+36 99 540 220  |  info@saratermal.hu  |  www.saratermal.hu

HEGYKŐ
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Jászapáti a Jászság második legnagyobb városa, 
az Alsó-Jászság természetes szervező központja a 
Tisza és Zagyva folyók közötti síkságon terül el. 
A település 600 éves múltra tekint vissza, 1746-
ban kapott először városi rangot, amelyet 1876-
ban elveszített és 1989-ben újra visszanyert. A 
térségben meghatározó mezőgazdasági, oktatási, 
közszolgáltatási és turisztikai szerepet tölt be a vá-
ros. Jelentős fejlesztések valósultak meg az elmúlt 
évtizedben, mely során új mezőgazdasági objek-
tumok születtek, felújították a középiskolákat, ál-
talános iskolákat, megvalósult az idősek otthoná-
nak fejlesztése, a déli városrészt, szálloda épült, a 
strandon a téli üzemeltetés feltételeit megterem-
tették, megújult a buszmegálló, központi orvosi 
ügyelet, mentőállomás, térfigyelő rendszert állí-

tottak fel az üdülőövezetben és a városközpont-
ban. A város büszkesége a gyógyvízzel rendelkező 
Tölgyes Termálvizű Strand és Kemping, a hozzá 
tartozó üdülő övezettel, amelyben szállodák, fa-
lusi vendégfogadók, füves és műfüves labdarú-
gó- pályák, Panna-kútja (horgásztó), 400 hétvégi 
házból álló üdülővég, valamint több vendéglátó 
és szolgáltató hely található. A városban otthonra 
lelnek a horgászni vágyók, a település határában 
húzódó erdők és a mezők vadállománya a vadá-
szoknak kedvez. A vidék kiválóan alkalmas ke-
rékpártúrákra is. A településen található az Egri 
Főegyházmegye második legnagyobb temploma, a 
templommal szemben, a tér másik oldalán pedig a 
klasszicista stílusú könyvtár épülete. A város szü-
löttje Vágó Pál festőművész.

JÁSZAPÁTI
5130 Jászapáti, Gyöngyvirág u. 22.
+36 57 440 353  |  jaszapati@tourinform.hu • jaszapati.strandfurdo@gmail.com  |  www.tolgyesstrand.hu



19WWW.MAGYARFURDOVAROSOK.HUMAGYAR
FÜRDŐVÁROSOK SZÖVETSÉGE

A 11.000 lakosú Kapuvár – melyet a Hanság fővá-
rosaként is emlegetnek – Magyarország északnyu-
gati részén, a Kisalföld két tájegységének – a Rába-
köznek és a Hanság-medencének – találkozásánál, 
kedvező közlekedésföldrajzi helyzetben, a 85-ös fő 
út két oldalán Győrtől 49, Soprontól mintegy 39 
km-re található. A város nagy kincse a 62 Celsius 
fokos, 1762 méter mélyről előtörő minősített gyó-
gyvíz, melyet bő hozamú források táplálnak. Az 
orvosi kísérleti protokoll kettős, vak, utókövetéses 
módszerrel az idült mozgásszervi betegek fürdőke-
zelésének valamint az idült légzőszervi betegek 
inhalációs kúrájának eredményességét vizsgálta. 
Magas só-koncentrációja következtében idült 
nőgyógyászati betegségek fürdőkezelésére is ered-
ményes. A termálvízre alapozott terápiák köre a 

gyógyászati épület megnyitásával folyamatosan 
bővül (kádfürdő, masszázs, gyógytorna, fizikote-
rápia stb.). Zárt terű inhalatórium létesítésével és 
gyógyvíz modern porlasztásos módszerrel történő 
felhasználásával az idült légzőszervi betegségek 
folyamatos kezelése is biztosítható. Az országban 
egyedülálló lehetőséget biztosító gyógyító eljárás 
kap szerepet, mely nem más, mint a szénsav-gáz-
fürdős kezelés angiológiai (érbeteg) problémák 
kezelésére. Az „Érbetegek Mekkája” így ez a ka-
puvári csoda, melyet a Lumniczer Sándor Kórház 
Rendelőintézet Angiológiai Osztályán komplex 
rehabilitációs program keretében alkalmaznak. A 
környék látnivalói között kiemelt szerepet tölt be 
városunk szempontjából a Fertő-Hanság Nemzeti 
Park és a Fertőparti világörökség.

9330 Kapuvár, Fürdő utca 42.
+36 96 241 831  |  info@floragyogyfurdo.hu  |  www.floratermalfurdo.hu

KAPUVÁR
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Kiskunhalas  több, mint 160 éve fürdőváros. A ki-
váló natron tartalmú gyógyvíz jótékony hatásáról, 
már az 1800-as években értekeztek, mely tény be 
is igazolódott. 
Kiskunhalas 2016-ban elnyerte a gyógyhely mi-
nősítést is. A fürdőt minden korosztály igényét 
figyelembe véve alakították ki. A sportolni vá-
gyókat fedett és nyitott úszómedencék, míg a 
gyógyulni vágyók és az egészségmegőrzés céljából 
fürdőző vendégeket fedett és nyitott termálme-
dencék várják. A gyógyfürdő fejlesztését és bőví-
tését 2020-ban kezdte meg Kiskunhalas városa, 
így a következő években szolgáltatásai, kényel-
me és Infrastruktúrája folyamatosan fejlődni fog. 
Amennyiben egy sétára, csónakázásra vágynak 
látogassanak el Kiskunhalas egyik legnagyobb 

turisztikai fejlesztéseként létrehozott Csetényi 
Parkban, melyet közvetlenül a Halas Thermál 
Gyógyfürdő mellett találhatunk. Az 1902-ben 
életre keltett Halasi Csipke - immár évszázados 
értékeivel - Magyarország és bátran mondhat-
juk, a nagyvilág méltó büszkesége. A halasi csip-
kevarrás élő hagyománya 2010 szeptemberében 
felkerült a Magyar Szellemi Kulturális Örökség 
Nemzeti Jegyzékére. A városháza régi víztározójá-
ból kialakított Panorámatoronyból beláthatjuk az 
egész várost és a felfele vezető úton számos érde-
kességet tudhatunk meg Kiskunhalasról. A Sáfrik 
Szélmalom még egy a mai napig működtethető 
szélmalmok közül, melyet 1966-ban nyilvánítot-
tak műemlékké. Ezen és még sok más értékünk-
kel várjuk Önöket is szeretettel városunkba.

KISKUNHALAS
6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1.
+36 77 422 590  |  info@halastermal.hu  |  www.kiskunhalas.hu
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Kisvárda 19.000 lakosú város Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében a Rétköz és a Nyírség pe-
remén fekszik. Nyíregyházától észak-keletre (45 
km) a 4-es számú főút mellett. Kisvárda a környék 
kulturális, oktatási és gazdasági központja. A vár 
és a termálvízű gyógyfürdő kiemelkedő idegenfor-
galmi szerepet és lehetőséget ad a településnek.
Az újjáépített VÁRFÜRDŐ-ben számtalan él-
ménnyel lehet gazdagabb! Az új medencék és az 
élményelemek (csúszdák, hullámmedence, sodró-
folyosó, stb.) minden korosztály számára kikap-
csolódást nyújtanak. A strandon egy 50x25 méte-
res feszített víztükrű úszómedence, egy pancsoló 
gyermekmedence, többrészes élménymedence, 
valamint 40-42 Celsius fokos termál- és gyógyme-
dence áll vendégeink rendelkezésére.

A nyári szezont követően a TANUSZODA 
épületéhez kapcsolódó fedett termál gyógyvízű 
medencével, jakuzzival, gyermek- medencével, 
szaunával, száraz- és nedvesgőzfürdővel, frissí-
tő masszázzsal várjuk a vizet kedvelőket. Az itt 
táborozó csoportok részére rossz idő esetén térí-
tés- mentesen biztosítunk sportolási lehetőséget a 
Kht. kezelésében lévő TORNACSARNOK-ban, 
ahol 40x20 méteres parkettázott küzdőtéren lab-
dajátékokra, valamint kondicionáló terem hasz-
nálatára, asztali teniszezésre és sakkozásra van 
lehetőség. 
A Várfürdő, az Uszoda és a KEMPING a város 
észak-nyugati részén 4 hektáros zöldövezetben 
helyezkedik el, és megközelítőleg 150-200 sátor 
befogadására alkalmas. 

4600 Kisvárda, Városmajor út 43.
+36 70 632 3697  |  tibor.nagy@varfurdo.eu  |  www.varfurdo.eu

KISVÁRDA
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Komárom, a Felvidék kapuja, egy város, mely a 
Duna két partján, két ország területén helyezkedik 
el ideális célpontja a pihenésre vágyóknak. A római 
korban is lakott település (Brigetio) turisztikai kíná-
lata a kultúrára, az egészségszolgáltatásra, valamint 
az aktív szabadidő-eltöltésre épül. A Duna Gibral-
tárjának is nevezett Monostori erőd Közép-Európa 
legnagyobb újkori erődje, mely a hadkultúra bemu-
tatásán túl számos fesztiválnak is otthont ad. A fel-
újított Csillagerődben hamarosan a Szépművészeti 
Múzeum antik szobormásolat gyűjteményét tekint-
hetik meg az érdeklődők. További kulturális von-
zerővel bírnak a Magyar Lovas Színház Komárom 
nagyszabású előadásai is. 2019 nyarán nyitotta meg 
kapuit a komárom-koppánymonostori szabadstrand 
(Komárom-Koppánymonostor, Hajóvontató part) 

mely családbarát játszótérrel és teljes körű kiszolgá-
lóegységekkel csalogatja a kikapcsolódni vágyókat.  
A komáromi Brigetio Gyógyfürdő az ország hiva-
talos gyógyfürdő minősítéssel rendelkező gyógyköz-
pontjainak egyike, melyben szabadtéri és beltéri 
gyógymedence, fedett úszómedence, tanmedence, 
nyaranta családi csúszdás élménymedence, úszó-
medence, játékelemekkel és csúszdával felszerelt 
gyermekmedence, szaunavilág, Kneipp taposó, só-
szoba áll a vendégek rendelkezésére. 1967-ben gyó-
gyvízzé nyilvánított kalcium-magnézium- hidrokar-
bonátos, kloridos, szulfátos víz 1268 m mélyről tör 
fel. Gyógyászati részlege elsősorban mozgásszervi 
panaszokkal érkező betegek részére nyújt szolgál-
tatást. A város szálláshelyei - kempingek, hotelek, 
üdülőházak egész évben várják az ideérkezőket.

KOMÁROM
2900 Komárom, Táncsics u. 34-36.
+36 34 345 578  |  komthermal@komthermal.hu  |  www.komthermal.hu • www.iranykomarom.hu
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Körmend több mint 775 éves múlttal büszkél-
kedhet, IV. Béla 1244-ben adott városi rangot 
a településnek. 1605-ben került a Batthyányak 
birtokába, s a következő 340 évben a város és a 
család sorsa összefonódott. Nagyrészt a főúri famí-
liához kapcsolódnak a település látnivalói is, me-
lyek közül a legfontosabbak: a Batthyány kastély 
és parkja, a vadászlak, a Szent Erzsébet plébáni-
atemplom, a Batthyány Boldog László templom, 
a főtéri Mária Immaculata szobor és a Rába-parti 
Nepomuki Szent János szobor. Megtekintésre ér-
demes még a főtér, a református és az evangélikus 
templom.
Magyarország harmadik legnagyobb folyója a 
Rába, amely mintegy 188 kilométeren keresztül 
szeli át hazánkat, hogy aztán Győrnél a Moso-

ni-Dunába ömöljön. Jelentősebb bal-parti telepü-
lései közé tartozik Körmend. A város természeti 
környezetét és domborzati viszonyait alapvetően 
határozta meg a folyó közelsége, s alakítja mind 
a mai napig. Nyaranta a folyó számos csónakázni, 
kajakozni, kenuzni és fürdőzni vágyót vonz. Az 
előbbiek számára épült a Bárkaház, ahol sátrazási 
lehetőséggel, büfével, kenukölcsönzővel, vizesb-
lokkal, konyhával, tűzrakóhellyel várják a vízi-
túrázókat. Szabadstrandja ideális fürdőzőhelyet 
biztosít a természetes vizek szerelmeseinek. 
A 2016-ban megnyitott, olasz tulajdonú MJUS 
World Resort&Thermal Park Magyarország egyik 
legújabb szálloda és wellnessközpontjaként üze-
mel Körmenden. Termálrészlege az egyik legna-
gyobb fedett területtel rendelkezik az országban.

9900 Körmend, Szabadság tér 7.
+36 94 592 929  |  kormend@kormend.hu  |  www.kormend.hu

KÖRMEND
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Kunszentmiklós a Duna-Tisza közén, a Kiskunság 
északi részén található. A település a Kiskunság 
északnyugati részén, Budapesttől 60 km-re délre 
fekszik. 1989-től – száztizenhárom év után – újra 
város lett Kunszentmiklós de a jellegzetes kisvá-
rosi arculat kialakítása és a városi intézményrend-
szer kiépülése már a rendszerváltás után indult 
meg, s tart még ma is. A fiatal város gazdaságának 
a rendszerváltás után, a piacgazdaság térhódításá-
val a munkanélküliség igen kedvezőtlen hatásai-
val kellett szembenéznie. Az egymást váltó képvi-
selő-testületek számára ez máig a legmarkánsabb 
kihívás. Tornacsarnok, termálfürdő és tanuszoda, 
rendőrkapitányság, városi bíróság, mentőállomás, 
posta-felújítás szerepelnek többek között az el-
múlt közel két évtized lakossági célú beruházási 

listáján. A város jövőképét alapvetően megha-
tározza a minőségi úthálózat megvalósítása, a 
munkahelyteremtés, valamint az idegenforgalom 
erőteljesebb fejlesztése. Budapestről a Duna men-
tén az Alföldön délre haladva először Kunszent-
miklóson találunk termálfürdőt. Az úszó-, ülő- és 
gyermekmedencékkel rendelkező fürdő vonzere-
je a családias hangulat. Strandfürdője felújítását 
követően 1999-ben nyílt meg újra. Szezonális 
jelleggel működik, jelenleg három medencével 
rendelkezik. A fürdő a Miklóssy János Sportköz-
pont területén található, így sok lehetőséget kínál 
az aktív életmódot kedvelőknek is. Az új, feszí-
tett víztükrű medence úszó- és búvártanfolyamok 
helyszíne. A 36Cº-os Szentmiklósi Gyógyvíz jóté-
kony hatása van. 

KUNSZENTMIKLÓS
6090 Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 5.
+36 76 351 255   |  kunszentmiklos@tourinform.hu • info@sportkozpont.hu  |  www.sportkozpont.hu
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Az elmúlt évszázadokban Lipótot híres halászfa-
luként ismerték. A szigetközi „vizásokkal” együtt 
a Lipótiaknak is külön „standjuk” volt a bécsi és 
pozsonyi halpiacokon.
Ősi szerszámokkal, halászbokrokba tömörülve 
dolgoztak a Lipóti halászok. Másik híres foglalko-
zás az aranymosás volt. A falu életére az 1885-ben 
megkezdett Duna szabályozás nagy hatást gyako-
rolt. Jelentős változást, fordulópontot hozott a 
falu életében 1968-ban, az egykori Petőfi Terme-
lőszövetkezet által fúratott termálkút. A feltörő 
jó minőségű és magas hőmérsékletű termálvíz, 
párosulva a község jó természeti adottságaival, le-
hetővé tette a fejlődés magasabb pályára állítását.
Ma a községnek 700 lakosa van. A termálvíznek 
köszönhetően jelentős az idegenforgalom. Nyáron 

a fürdővendégek száma sokszorosan meghaladja a 
község lélekszámát. A település az élményfürdő 
mellett négycsillagos hotellel, kempinggel, szín-
vonalas vendéglátóhelyekkel, panziókkal, bank- 
fiókkal, orvosi rendelővel, postával rendelkezik. 
Bár az élményfürdő nem egyedüli attrakciója a 
településnek, méretének, és üzemelése jellegének 
következtében mégis meghatározó befolyása van 
a turisztikai képre. Hatalmas gondozott zöldfelü-
lettel, minden igényt kielégítő, élményelemekben 
gazdag medencéivel mára észak-Dunántúl talán 
legjelentősebb élményfürdője lett. Májustól szep-
temberig várja a gyógyulni-pihenni-szórakozni 
vágyó vendégeket. A minőségi turizmust megho-
nosító Orchidea**** Wellness Hotel már több 
mint öt éve az ágazat zászlóshajója a régióban.

9233 Lipót, Fő út 84.
+36 96 215 723  |  lipotfurdo@t-online.hu  |  www.lipotfurdo.hu

LIPÓT
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Makó az ország délkeleti szegletében, Csongrád 
megyében, a román határ közelében, a Maros-folyó 
jobb partján fekszik.
A Hagyma fővárosában már az ötvenes évek ele-
jén felismerték a marosi iszap és a termálvíz gyó-
gyító erejét. Nem sokkal később Dr. Batka István 
reumatológus főorvos kezdeményezésére elindult a 
fürdőépítés. A makói fürdőben 1982-ben indult be 
a gyógyrészleg és a termálvíz reumás betegségeket 
gyógyító hatása hamarosan közismertté vált, majd 
a 90-es évek elejétől látványos fejlődésnek indult a 
fürdő: megnyílt az elektromos kezelő, a hydro- és 
balneoterápás kezelések, a mechanoterápiás keze-
lések, a gyógytorna-kezelések, a marosi gyógyiszap-
pakolás. 1994-től az úszómedence vízforgatós rend-
szerű, feszítet víztükrű lett, télen pedig légtartásos 

sátorral fedett. Az élménymedence 2002-től üzemel. 
Újdonság még a 10 éven felülieknek a 75 m hosszú 
óriási csúszda, amely 9 m magasból indul és a 80 m2 

vízfelületű, feszített víztükrű, vízforgatós rendszerű 
medencébe érkezik. Az egész évben működő gyógy-
fürdő Makó szívében közel 13 000 négyzetméteren 
fekszik, melynek háromnegyed része zöld terület. 
Az árnyas fák alatt színvonalas vendéglátással vár-
ja az ide látogatókat hűsölésre, kikapcsolódásra a 
Termál- és gyógyfürdő minden dolgozója. 2007-ben 
egy új tanuszoda komplexummal és új melegvizes 
kúttal bővült a Termál és Gyógyfürdő. A városban 
a minőségi szálláshelyet öt panzió, egy hotel és két 
camping is biztosítja, a vendéglátást és az étkezést 
pedig négy étterem, egy csárda, pizzéria, valamint 
mintegy féltucatnyi vendéglő biztosítja.

MAKÓ
6900 Makó, Makovecz tér 6.
+36 62 511 220  |  mako@tourinform.hu • info@hagymatikum.hu  |  www.hagymatikum.hu
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Martfű Jász-Nagykun-Szolnok megye déli részén 
éltető természeti környezetével, virágzó fürdőkul-
túrájával, helyi látnivalókkal és kiváló nyári elfog-
laltságokkal hívja vendégeit a Tisza partjára.
A Martfű Termál SPA Gyógyászati Központ, 
Uszoda és Gyógyszálló megyénk egészségturiz-
musának meghatározó központjaként a sport, a 
kultúra és a természet szeretetét is egyesíti, való-
di gyógyhelyként népszerűsítve szolgáltatásait és 
Martfűt.
A Kastélyszálló – Panzió Martfű** ősparkjával, 
a Martfű Gyógykemping, a Termálhotel Mart-
fű***superior Gyógy- és Wellness Szálloda a 
sportversenyeknek is helyet adó Martfű Gyógy-
fürdő és Uszodával a térség hiányt pótló komple-
xumaként irányítja Martfűre a turisták figyelmét.

A fürdőépületben úszómedence, három méterrel 
a vízfelszín fölé magasodó trambulinnal, két gyó-
gymedence, aqua-fitness/tanmedence, gyermek-
medence, a kültéren két további gyógy- és egy 
pancsolómedence nyújt kikapcsolódást.
Martfű lakói kedvesek és barátságosak, szívesen 
látják a vendégeket. Az itt élők büszkék a csodá-
latos Tisza-tájra, a hangulatos parkokra, a Szent 
István térre, az ott álló Városházára, a modern 
katolikus és református templomra, a teret díszítő 
szobrokra, az ÖrökZöld Tisza Fesztiválra, a Mű-
velődési Központra, a színvonalas kulturális élet-
re és helytörténeti gyűjteményükre, mint ahogyan 
a város gyógyfürdőjére és szállodájára is.

Martfű szeretettel várja!

5435 Martfű, Ifjúság u. 2. 
+36 56 452 416   |  info@spamedical.hu  |  www.martfuspa.hu 

MARTFŰ
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Mátraderecske több mint 600 éves palóc település 
a Mátra északi peremén Budapesttől mintegy 120 
km-re Heves megyében helyezkedik el. Közkedvelt 
kiránduló- és gyógyfürdőhely.
A község természeti kincsekben gazdag, fekvése sze-
met gyönyörködtető, levegője tiszta. Mátraderecs-
ke 1986-ban üdülő- körzetté lett nyilvánítva, így 
részévé vált Parádfürdő, Parád és Parádsasvár ide-
genforgalmi és pihenő körzetének.
Mátraderecske idegenforgalmi nevezetessége a 
Kincses Strandfürdő. Az itt található termál-gyó-
gyvíz főként reumatikus betegségek kezelésére al-
kalmas. Először 1965-ben végeztek kutató fúrást, 
amely során 800 méter mélységből 15 méter ma-
gasra 38 Celsius fokos melegvíz tört fel. A falu ösz-
szefogásával egy medence épült, amely később há-

romra bővült. A strand környékén hétvégi házak 
épültek, ahol közel háromszáz üdülőben az ország 
minden pontjáról érkeznek ide pihenni vágyó em-
berek. A község legújabb nevezetessége a Magyar-
országon egyedülálló szén-dioxid szárazfürdő, mely 
jelentősen hozzájárul az ország érbetegeinek, egyes 
reumatológiai kóresetek színvonalas ellátásához, 
rehabilitációjához. A községbe érkezőknek elő-
ször a Kanázsvár romja tűnik fel, amely az 1300-as 
években épült, a tatárjárás után. A település köz-
pontjában elhelyezkedő több mint 200 éves barokk 
stílusú templomot 1804-ben a Fájdalmas Szűz tisz-
teletére szentelték fel. A község nemzetközi verse-
nyek lebonyolítására is alkalmas sportcsarnokkal 
rendelkezik. A sportcsarnok használatát vonzóvá 
teszik egyéb szolgáltatásai: szauna, szálláshely.

MÁTRADERECSKE
3246 Mátraderecske, Mátyás király u. 19/a
+36 36 576 200  |  mofetta@mofetta.eu  |  www.mofetta.eu
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Mezőkövesd a fővárostól 1 órás autóútra fekszik a 
Bükk hegység lábánál. A város 2 olyan vonzerő-
vel rendelkezik, melyek országos, sőt nemzetközi 
szintem is ismertek, keresettek. 
A 80 éves Zsóry-fürdő a gyógyvízen, rehabilitáci-
ón túl már az egész család igényeit ki tudja szol-
gálni wellness részlegével, fedett élményfürdő-
jével és a csúszdaparkkal. A jellegzetes illatú víz 
kéntartalma országosan egyedülálló, az elmúlt év-
tizedekben százezreknek jelentett állapotjavulást 
vagy teljes gyógyulást.  
A fürdő előtt kialakított Zsóry Liget gyógyhely-
hez méltó környezetet biztosít az üdülőterület 
vendégei számára. Ne feledkezzünk meg azonban 
a matyó népművészetről sem, mely 2012 óta az 
UNESCO szellemi világörökségeinek listáján sze-

repel. A színpompás viseletek, hímzések nemcsak 
a Matyó Múzeumban, hanem több rendezvény 
alkalmával testközelből is megismerhetők, sőt 
felpróbálhatók. 
A népművészet iránt érdeklődőknek igazi cseme-
ge a megújult Hadas városrész kézműves alkotó-
házaival, interaktív látogatóközpontjával. A me-
zőkövesdi kirándulás azonban nem teljes a több 
ezer gépet felvonultató Hajdu Ráfis János Mező-
gazdasági Gépmúzeum vagy a híres freskó művész 
életmű kiállítása, a Takács István Gyűjtemény 
nélkül. Vonzerőinek köszönhetően a város egész 
évben kiváló célpont az egyénileg és csoportosan 
érkező turisták számára, kiváló bázisként szolgál-
hat a térség felfedezéséhez, akár 1 hetes kikapcso-
lódás idejére is.

3400 Mezőkövesd, Napfürdő u. 2.
+36 49 412 844  |  info@zsory-furdo.hu  |  www.zsory-furdo.hu

MEZŐKÖVESD
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Mezőtúr Jász-Nagykun-Szolnok Megye délkeleti 
részén a Hortobágy-Berettyó főcsatorna partján 
fekszik. A több mint 600 éves mezőváros törté-
nelme és elhelyezkedése okán a kerámia magyar-
országi fővárosa, külterületét pedig vízi növény- és 
állatvilágban gazdag holtágak teszik változatossá. 
Emiatt a város kedvelt úti cél a turisták, termé-
szetjárók számára és elmondhatjuk, hogy az itt 
megtalálható hangulatos vízi világ a horgászok 
kedvelt paradicsoma is egyben.
A természetes vizekkel harmóniában üzemelő 
Mezőtúri Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda 
a pihenni vágyóknak és az aktív kikapcsolódást 
keresőknek is egyaránt élményt biztosít. A fürdő 
parkosított, nagy összefüggő zöldfelülettel körül-
véve, csodálatos természeti környezetben fekszik. 

Vonzereje, a nagyvárosi modern ember számára 
ritkán tapasztalt, a kevésbé zsúfolt és a boldog bé-
keidőket idéző, stresszmentes környezet. A fürdő 
közvetlen szomszédságában található a mintegy 
10 hektáron elterülő Erzsébet-liget és Ligeti-tó, 
amely ideális a sétára, horgászatra egyaránt. Csa-
ládok körében kifejezetten közkedvelt a tó part-
ján kialakított, minden korosztály számára aktív 
kikapcsolódást biztosító játszótér és sportpark.
Az élményelemekkel kialakított szabadtéri gyó-
gymedence minősített 36-40 °C-os alkáli-hid-
rogénkarbonátos gyógyvize kiválóan alkalmas 
reumatikus, mozgásszervi és nőgyógyászati meg-
betegedések utókezelésére. Magas sótartalma pe-
dig jótékony hatást gyakorol egyes bőrbántalmak-
ra is.

MEZŐTÚR
5400 Mezőtúr, Fekete István u. 1.
+36 56 350 037  |  intezmenyellato@mturiellato.hu  |  www.mturiellato.hu
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Mosonmagyaróvár a Mosoni-Duna és a Lajta 
találkozásánál, Bécstől 80, Pozsonytól 30 km-re 
fekszik. Közúton, kerékpárúton, vasúton és vízen 
könnyen megközelíthető, kedvező fekvésű város.
A városon át vezet a Duna-menti nemzetkö-
zi kerékpárút. Moson és Magyaróvár 1939-ben 
egyesült, s a már 1905-ben Magyaróvárhoz csat-
lakozott Lucsonnyal együtt alkotják a jelenlegi 
32 000 lakosú várost. A város fontos turisztikai 
vonzereje a gyógyvize. Az egész évben nyitva 
tartó fürdő termálvize elismert gyógyvíz, amely 
– besorolása szerint – Európa öt, legjobb hatásfo-
kú gyógyvize közé tartozik. Az óvári vár a római 
település maradványaira a XIII. században ráépí-
tett, és többször átalakított, szabálytalan négy-
szög alaprajzú épület. 1818-ben Albert Kázmér 

szász-tescheni herceg, Mária Terézia Habsburg 
uralkodó veje agrár-felsőoktatási intézményt ala-
pított az épületben. Ennek jogutódja a vár épü-
letében található Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság-tudományi Kara. A Deák téren áll 
az 1744-ben emelt Nepomuki Szent János-szobor, 
városunk egyik jelentős barokk emléke. A té-
ren látható a Habsburgok főhercegi kastélyának 
egyemeletes épülete, mellette látható Habsburg 
Frigyes padon ülő szobra. A Fő utca ékessége a 
Cselley-ház. A gótikus jegyeket is tartalmazó épü-
letben a Hansági Múzeum ipartörténeti kiállítása, 
a Gyurkovics-gyűjtemény, dongaboltozatos pin-
céjében római kori kőtár látogatható. A város sé-
tálóutcáján áll a Szt. Gotthárd plébániatemplom, 
mely a XVIII. században épült. 

Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 10.
+36 96 211 533  |  info@flexumthermal.hu  |  www.flexumthermal.hu

MOSONMAGYARÓVÁR
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Szépen művelt földek, ligetek és erdők, lankás sző-
lők között vezet az út Nagyatádra. A város központ-
jában a múlt század elején épült, szépen felújított 
Termál Gyógyfürdő vizét az ország legjobb hatású 
minősített gyógyvizei között tartják számon. Reu-
matikus betegségek, ízületi panaszok gyógyítására 
és törések utáni rehabilitációra, nőgyógyászati pa-
naszok kezelésére egyaránt ajánlják. A fürdő mel-
lett álló kútból nemcsak a városlakók, a környéken 
élők is előszeretettel fogyasztják a gyomorbán-
talmakat is enyhítő vizet. A Termál Strandfürdő 
hat hektáros, gondozott zöldterületén lévő, eltérő 
funkciójú medencék minden igények megfelelnek. 
Az ötvenméteres, nyolcpályás, feszített víztükrű 
versenymedence elsősorban az úszóké, a termálme-
dence főként relaxációs, gyógyító célokat szolgál, a 

legújabb élménymedence a csúszdákkal az aktív für-
dőzést kedvelők számára épült, míg a gyermekme-
dencék a legkisebbeket várják. A strand a fürdőzés 
mellett kiválóan alkalmas sportolásra is. Nagyatád 
nemcsak fürdőiről híres, egyedülálló nevezetessége 
a Szoborpark, ahol a Nemzetközi Faszobrász Alko-
tótelepen készült nagyméretű alkotásokat mutatják 
be. A város történetével a helyi Városi Múzeum-
ban ismerkedhet meg a látogató. A település ka-
tonahagyományainak megőrzésére haditechnikai 
parkot hoztak létre, ahol fegyverekből, harcjármű-
vekből, egyenruhákból álló kiállítást tekinthetnek 
meg az érdeklődők. A város legrégebbi épületei a 
Szent-Rókus kápolna, valamint a Szent Kereszt Ró-
mai Katolikus templom és ferences kolostor, mind-
egyik a XVIII. században épült műemlék. 

NAGYATÁD
7500 Nagyatád, Széchenyi tér 11.
+36 82 504 161  |  nagyatadifurdok@t-email.hu  |  www.nagyatad.hu
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A régészeti leletek tanúsága szerint a mostani vá-
ros valamint környéke már az őskorban állandóan 
lakott terület volt. A város területén talált nép-
vándorlás kori régészeti tárgyak közül az avar kori 
rovásírásos tűtartó a legjelentősebb tárgyi emlé-
künk. Anonymus krónikája a települést „Szarvas-
halom” néven megemlíti. A hajdani Árpád kori 
falu létét számos 1284-85 közötti időből származó 
feljegyzés tanúsítja, többek között Kun László ki-
rályunk több rendeletét is „Szarvashalomról” kel-
tezte.
A török időkben a Hármas-Körös menti átkelő-
hely védelmére palánkvár épült, a folyami át-
kelőhely miatt jelentőssé vált földvár többször is 
gazdát cserélt, majd 1686-ban végleg elpusztult. 
A török hódítás után a település és vidéke lakat-

lan pusztává változott. A város újkori történelme 
1722-től számítható, mikor a környék új földesura 
báró Harruckern János György a felvidéki várme-
gyékből főként szlovák jobbágycsaládokkal újra 
benépesítette. Az újjászületett település 1723-
ban már mezőváros, azonban komolyabb fejlődés 
csak a XVIII.század végén indulhatott meg. A 
18.-19. század fordulóján végbement jelentős fej-
lődés a város újkori történetét leginkább megha-
tározó nagyságának Tessedik Sámuelnek a nevé-
hez fűződik. A város evangélikus lelkészének, az 
agrárreformer Tessedik Sámuelnek a város még 
ma is rengeteget köszönhet. A nagy tudású lel-
kész felvirágoztatta a fiatal mezővárost, hiszen itt 
Szarvason alapította meg Európa első gazdasági 
(akkorin evén szorgalmatossági) iskoláját. 

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
 +36 66 311 122  |  hivatal@szarvas.eu  |  www.szarvas.hu

SZARVAS
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Szentes Csongrád-Csanád megyében, a Tisza 
partján elhelyezkedő fiatalos dél-alföldi település. 
Szentes rendezett parkjai, uszodái, sportpályái a 
fiataloknak és az idősebbeknek kínálják a kikap-
csolódás lehetőségeit, gyógyfürdőjének varázse-
reje, múzeumának és képtárának csendje mind-
mind felfedezésre vár. 
A Széchenyi ligetben úszómedencék, csúszdák, 
szaunák, pezsgőfürdő, termálfürdők, teniszpályák 
és játszóterek várják az aktív pihenésre vágyókat. 
A liget csendje, a Kurca szökőkútjai, a víz adta 
lehetőségek mindenki számára kellemes kikap-
csolódást jelentenek. 
A regenerálódást, a gyógyulást a török stílusú 
Termál Gyógyfürdő kínálja, mely alkáli hidro-
gén-karbonátos gyógyvízzel rendelkezik. 

A közeli Tisza, a Körös és a Kurca folyók lehető-
séget adnak, hogy a kerékpározás, a lovaglás mel-
lett vízi úton is bejárhassa a látogató a térséget. 
A folyók mellett halban gazdag horgásztavak vár-
ják a horgászat kedvelőit. A természet szerelmesei 
a Körös-Maros Nemzeti Park pusztáin csodálhat-
ják meg az Alföld ritka, védett növény- és állat-
világát. 
A tradicionális alföldi ételek, az egyedi ízt adó 
fűszerek felejthetetlen kulináris élményt adnak 
a szentesi konyha tradicionális ételeit megízlelők 
számára. 
Hangulatos, barátságos panziók sora biztosítja a 
betérők nyugodt pihenését. 
Jöjjön el, ismerje meg e nyitott szívű várost és a 
vendégszerető embereket!

SZENTES
6600 Szentes, Csallány Gábor part 4.
+36 63 400 100  |  info@udulokozpont-szentes.hu • hajas.viktoria@szentes.hu  |  www.szentes.hu
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Krisztus születése után 50 körül Pannónia kelta 
őslakossága már megbékélt a római hódítókkal. 
Ekkor Claudius császár elrendelte, hogy az Apolló 
istenről elnevezett XV. Legio katonáit szereljék le, 
és juttassák őket földhöz. Letelepedésre alkalmas 
területet az Alpok és a Rába folyó között talál-
tak számukra. Várost alapíttatott a császár, amit 
az ott folyó patakról Savariának neveztek el. A 
római város hamar virágzásnak indult és Pannó-
nia tartomány polgári központjává vált. A vidék 
jelentőségét növelte, hogy már az i. e. első évezred 
kezdetétől itt haladt át az ismeretlen északot a me-
diterrán világgal összekötő kereskedelmi útvonal, 
az úgynevezett Borostyánkő út. Bár a település 
városi rangját soha nem veszítette el, jelentősége 
a középkorban nagy mértékben csökkent, csak a 

török időkben emelték megyeszékhellyé. A város 
központjában a mai Fő téren tartott szombati heti 
vásároknak köszönheti mai nevét Szombathely, 
mely Szily János püspöksége idején (1735-1799) 
jelentős barokk terekkel, épületekkel gazdago-
dott. A város következő virágkorát a múlt század 
elején, Éhen Gyula polgármestersége alatt élte. 
Nagyszabású villamosítás indult meg, elkészültek 
a csatornák, vasútvonalak, számos új épülettel 
gazdagodott a város. A ma Szombathelyen sétáló 
vendég joggal érezheti, hogy két évezred örökö-
se. A nézelődésben megfáradt utazó a számtalan 
gyönyörű park valamelyikében pihenhet meg egy 
kis időre. A város zöld felületeinek nagysága 160 
hektár. Méltán aposztrofálják tehát Szombathelyt 
zöld városként. 

9700 Szombathely, Király u. 1./A
+36 94 317 269  |  szombathely@tourinform.hu • uszoda@vasiviz.hu |  www.szombathely.hu

SZOMBATHELY
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A Dunántúl változatos, színes világában, Tamási-
ban található térség egyik Csobbanó Édenkertje, 
Tolna megye legnagyobb termálfürdője. A gyógy-
fürdő minősítéssel is rendelkező, Tamási Ther-
mál Spa, a Várhegy fenyvessel borított lábánál, 
7 hektáros zöldterületen, gyönyörű környezetben 
található. A termálfürdő 18 medencével rendel-
kezik, melyből 5 medence gyógyvízzel üzemel. A 
közel 1000 méterről feltörő 45 és 55 C°-os, nát-
riumkloridos, hidrogénkarbonátos hévize értékes 
ásványi anyagokat tartalmaz. A termálvíz főleg a 
mozgásszervi és nőgyógyászati megbetegedések, 
a sport-, vagy más izomsérülések kezelésében, az 
idült bőrbetegségek, illetve az érszűkületek egyes 
formáinak gyógyításában bizonyul hatékonynak. 
Végtagízületi, gerinc- és csípőízületi porckopásos 

elváltozásoknál, baleseti és ortopédiai károsultak 
utókezelésére szintén remekül használható. 
Az egész évben nyitva tartó fürdő teljes körűen 
akadálymentesített (ability). Az ide látogatók a 
gyógyászati-és egészségmegőrző szolgáltatások 
széles kínálatából választhatnak. A létesítmény 
olyan különleges programokkal várja vendégeit, 
mint az éjféli nyitva tartások, a pénteki és szom-
bati szauna szeánsz, habpartik, koncertek. Kitű-
nő lehetőség a pihenésre az egész családnak, ahol 
ünnepé varázsoljuk hétköznapjait egy tökéletes 
élményen keresztül. Beltéri terület: (egész évben) 
3 különböző hőfokú termálmedence, jakuzzi, él-
ménymedence (kaland, csúszda, élmény), gyerek-
pancsoló, meleg- és hideg kneipp, csobbanó me-
dence, szaunavilág, kültéri élménymedence.

TAMÁSI
7090 Tamási, Hársfa u. 3.
+36 74 470 437  |  tamasi@tourinform.hu • info@tamasifurdo.com  |  www.tamasifurdo.com
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Tata Komárom-Esztergom megyében található 
város, a Kisalföld és a Dunántúli-középhegység 
találkozásánál helyezkedik el. 
Tata kitűnő természeti adottságokkal rendel-
kezik, dombvidék és a síkvidék határán fekszik, 
a Gerecse- és a Vértes-hegységet elválasztó Ta-
tai-árok kapujában. Országos és helyi jelentőségű 
természeti értékekkel egyaránt rendelkezik. 
A várost a „vizek városaként” is jellemzik, bár me-
leg vízi forrásai a közeli bányamunkálatok miatt 
időlegesen elapadtak, de a vizek 2001 óta foko-
zatosan kezdenek visszatérni. Tavai jó állapotban 
megmaradtak, két legjelentősebb tava az Öreg-tó 
és a Cseke-tó. 
Tata közepén az Öreg-tó terül el, partján áll a 
Tatai vár. vizesárokkal körülvett várkastélyt XIII. 

századi eredetű. A vár mellett az Esterházy-kas-
tély áll, amelynek elkészülte 1777 körüli időre te-
hető. A város kiemelkedő értéke az Esterházyak 
által a 19. század folyamán kiépített, hatalmas 
kiterjedésű és egykor az egész várost átszövő tör-
téneti parkrendszer, amely mind a magyar, mind 
a közép-európai kertművészet történetében egye-
dülálló értéket képviselt. 
Tatától másfél kilométerre található a természe-
tes források által táplált strand- és kempingkomp-
lexum természetvédelmi szempontból is fontos 
lápvilággal. Állandó programok, rendezvények: 
Barokk Fesztivál, Minimarathon, Tatai Sokada-
lom, Tó-futás, Víz Zene Virág Fesztivál, Porcin-
kula, Öreg tavi nagyhalászat, Tatai vadlúd soka-
dalom.

2890 Tata, Ady Endre út 9.
+36 34 586 045  |  tata@tourinform.hu  |  www.tata.hu

TATA
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Tiszaújváros a térség gazdaságának, idegenfor-
galmának és kulturális életének meghatározó 
központja. Itt minden megtalálható, ami a pihe-
néshez és kikapcsolódáshoz szükséges: nyugalom, 
csend, igényes környezet, színvonalas szálláshe-
lyek és éttermek, vendégszerető városlakók. 
A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő**** mi-
nősített gyógyvize, a wellness részleg széleskörű 
szolgáltatásai, valamint a strandfürdő változatos 
medencéi és csúszdái kellemes kikapcsolódást 
nyújtanak a család minden tagjának. A balneo- 
és fizikoterápiás részleg pedig modern gyógyászati 
eszközökkel felszerelve várja a gyógyulni vágyó-
kat. A fürdő szomszédságában található a Tiszaúj-
városi Sportcentrum, melynek európai színvonalú 
létesítményei közel 20 féle sportág számára bizto-

sítanak kifogástalan körülményeket, valamint szá-
mos rangos nemzetközi és hazai sporteseménynek 
adnak otthont. Településünk egész évben gazdag 
rendezvénykínálattal várja az idelátogatókat: a 
Triatlon Nagyhét utánozhatatlan hangulata, ha-
gyományos gasztronómiai programunk, a Halász-
léfőző Fesztivál, a pezsgő kulturális és sportélet 
sok izgalmat tartogat minden korosztály számára.
Kedvező földrajzi elhelyezkedésünknek köszön-
hetően vendégeink megcsodálhatják a Tisza va-
rázslatos attrakcióját, a „tiszavirágzást”, és élvez-
hetik a folyópart határtalan nyugalmát vagy a vízi 
sportok és a vadászat izgalmait.
Tapasztalja meg Ön is Tiszaújváros páratlan at-
moszféráját! Látogasson el hozzánk, legyen a ven-
dégünk! Érezze magát otthon nálunk!

TISZAÚJVÁROS
3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12.
+36 49 540 460  |  termal@tujvaros.hu  |  www.termal.tujvaros.hu
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Túrkeve a napfény, a gyógyvíz, a kunhalmok és 
a pusztai természet városa. A Nagykunságban, az 
Alföld szívében helyezkedik el. A települést el-
sősorban a természeti értékei miatt keresik fel a 
látogatók. Nagy kincsünk a 72 °C-os termálvíz. A 
túrkevei Gyógy- és Strandfürdő területén többek 
között fedett gyógyvizes medence, úszómedence, 
gyermek- és élménymedence található. A gyógyá-
szati részlegben különböző fürdőgyógyászati keze-
lések és wellness szolgáltatások várják a gyógyulni 
vágyókat. Természeti értékeink közül jelentős a 
Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartozó Ecseg-
puszta és a város határában folyó Hortobágy-Be-
rettyó. Néprajzi értékeink közül kiemelkedik a 
kunhímzés, a legszebb darabokból összeállított 
kiállítás a Művelődési Házban tekinthető meg. 

Fontos képzőművészeti örökségünk Finta Sándor 
és Finta Gergely szobrász testvérek hagyatéka, 
amit állandó kiállítás formájában a róluk elneve-
zett Finta Múzeum őriz. A múzeum bemutatja, 
hogyan formálódott a kevi táj és az itt lakó embe-
rek az évszázadok során. A város jelentős épülete 
a Református templom, amely 1755-ben épült. 
Országos hírű rendezvényeink a Kevi Juhászfesz-
tivál (május), és a Kevi Böllértalálkozó (febru-
ár). Sokszínű szakmai és kulturális programmal, 
gasztronómiai élményekkel, Kevi birkapörkölttel 
és változatos disznótoros ételekkel várja városunk 
az érdeklődőket.

Önkormányzat elérhetőségei: 
+36 56 361 111 • www.turkeve.hu

TÚRKEVE
5420 Túrkeve, Kuthen király út 11.

+36 56 554 305  |  recepcio@turkevetermal.hu  | www.turkevetermal.hu
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Vásárosnamény a Bereg kapuja-ként ismert ven-
dégszerető kisváros Magyarország ÉK-i részén, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Tisza, a 
Szamos és a Kraszna folyók találkozásánál fekszik. 
Vásárosnamény Nyíregyházáról az ország egyik 
legszebbnek tartott útszakaszán (41 sz. főút) kö-
zelíthető meg, de az 50 km-es távolság vasúton is 
megtehető. A mai város 4 kisebb önálló település-
részből (Vásárosnamény, Vitka, Gergelyi és Ugor-
nya), valamint két tanyából szerveződött, ezek 
közül Gergelyit és Ugornyát 1936-ben egyesítet-
ték. Vásárosnamény 1969-ben egyesülve Vitkával 
és Gergelyiugornyával. Városi rangot 1979-ben 
kapott. A várost a Tisza két részre osztja. A bal 
parton van a régi Namény és Vitka, a jobb parton 
Gergelyiugornya. Vásárosnamény város a beregi 

térség oktatási, kulturális, egészségügyi, gazdasá-
gi, kereskedelmi, és közlekedési idegenforgalmi 
centruma. Vásárosnaményben 700 méter mély-
ségből 45 °C fokos alkáli-hidrogénkarbonátos ter-
málvíz tör fel, mely nagy mennyiségben tartalmaz 
nátriumot, kloridot és szulfátot. Hatóanyagai jó-
tékonyan segítik az emésztőszervi betegségek gyó-
gyulását, de ízületi megbetegedések kezelésére és 
rekreációs célra is ajánlják. A 36-38 °C fokos ter-
málmedence hatékonyságát nyakzuhany, talp- és 
derékmasszázs élményelemek fokozzák. A kisgye-
rekek szórakozását a vízi óvodában a különböző 
vízi élményelemek és csúszdák fokozzák. Az úszás 
kedvelőinek 16 méter hosszú, 120 centiméter át-
lagos vízmélységű úszómedence nyújt kikapcsoló-
dást.

VÁSÁROSNAMÉNY
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/b.
+36 45 470 180  |  vasarosnameny@tourinform.hu • vitkakht@freemail.hu  |  www.szilvafurdo.hu
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Valódi kincs, amely minden cseppjében élmény 
A Balaton délnyugati közelségében helyezkedik 
el Zalakaros. A városnak az „élet zálogaként” is 
ismert termálvíz hozta meg az azóta is töretlen 
népszerűséget, amely nem csak a gyógyulást, de 
a mindennapi erőt, és a felejthetetlen élmények 
gazdagságát is jelenti az ide látogatók számára.
A zalakarosi gyógyvíz kiválóan alkalmas reuma-
tikus, degeneratív, nőgyógyászati, bőrbetegségek 
kezelésére, baleseti sérülések utókezelésére, illetve 
fontos szerepet tölt be a megelőzésben. 
Mára azonban a város és a fürdő sokkal több és 
színesebb ennél, családi paradicsommá nőtte ki 
magát, ahova újra és újra jó visszatérni. A strand- 
és élményfürdő a kikapcsolódás mellett igazi iz-
galmakkal teli világ, ahol a kalandoknak csak a 

képzelet szab határt. A teljes megújulást pedig az 
újonnan átadott szaunavilág biztosítja. Napjaink-
ban már mindenki kedvére talál magának szállás-
helyet is, válogathat a 3 és 4 *-os hotelek között, 
melyek maximális kényeztetést kínálnak, valamint 
válogathat a gazdag magánszállásadói kínálatból, 
mely a magyaros vendégszeretet legszebb hagyo-
mányait örökítette át a modern korba. Az aktív 
pihenés szerelmesei számára Zalakaros és környé-
ke igazi fellegvár, legyen szó akár bakancsos tú-
rákról, akár két keréken történő kirándulásról. A 
zalai szőlőhegyek, a Kis Balaton érintetlen madár-
világa, a lemenő nap fényében eltöltött kellemes 
séták, örök emlékek maradnak az ide látogatók 
számára. Zalakaros, maga az élet, ahol az együtt 
töltött percek élményekké kovácsolódnak…

8749 Zalakaros Termál u. 4.
+36 93 340 420  |  info@zkf.hu  |  www.zkf.hu

ZALAKAROS
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