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Hévíz-Balaton
… pełen wrażeń

Tajemnice głębi

Przygody spod znaku spa, wellness i beauty
dla początkujących i zaawansowanych

Aktywny wypoczynek bez granic

Tradycyjna Kuracja z Hévíz

Wskazówki – co przywieźć
i co zabrać do domu

Trasy spacerowe

HÉVÍZŹródło życia!
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„Jezioro Hévíz od stuleci wspomaga leczenie tysięcy osób,
 dając im nową wiarę i siłę. Wraz z moimi współpracownikami
 dokładamy wszelkich starań, żeby nasi goście wracali do domu
 odświeżeni i odmłodniali. Dziękujemy, że zaufaliście naszej wiedzy
 i doświadczeniu!”

Gábor Papp, burmistrz Hévíz

HÉVÍZ, źródło życia!

www.heviz.hu/pl

Wyobraź sobie spokojne, ciche
miejsce, otoczone jasną zielenią

lasów, gdzie wszystko sprzyja
odpoczynkowi i odzyskiwaniu

energii; gdzie wśród barwnych lilii
wodnych możesz zażywać kąpieli

w turkusowych wodach największego
jeziora leczniczego na świecie

o torfowym dnie; gdzie liczysz się
tylko Ty i Twoje pragnienia!

Ta kraina marzeń
w Hévíz staje się rzeczywistością!

SPIS TREŚCI
TAJEMNICE GŁĘBI

PRZYGODY SPOD ZNAKU SPA, WELLNESS I BEAUTY 
DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH

TRADYCYJNA KURACJA Z HÉVÍZ

AKTYWNY WYPOCZYNEK BEZ GRANIC

Z PEŁNYM BRZUCHEM I UŚMIECHEM ZADOWOLENIA

HÉVÍZ DLA MNIE TO …

WSKAZÓWKI – CO PRZYWIEŹĆ I CO ZABRAĆ DO DOMU

ŚLADAMI LEGEND

TRASY SPACEROWE

HÉVÍZ-BALATON … PEŁEN WRAŻEŃ
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www.heviz.hu/pl/zdrowiej-w-heviz

 1. Kąpiel wśród białych, różowych 
  i fioletowych lilii wodnych w parujących 
  wodach leczniczego jeziora.

 2. Odświeżający masaż borowinowy 
  w pawilonie unoszącym się na tafli jeziora.

 3. Kąpiele słoneczne na pełnej kwiatów 
  promenadzie dr. Vilmosa Schulhofa.

 4. Wiosenny spacer po rozświergotanym 
  lesie ochronnym w cieniu stuletnich 
  platanów i cypryśników błotnych.

 5. Spływ kajakiem w mroźnym styczniu 
  po ciepłych wodach potoku Hévíz.

 6. Kieliszek chłodnego, perlącego się wina 
  lokalnej odmiany cserszegi fűszeres 
  na wzgórzu w Egregy, w sąsiedztwie 
  800-letniego kościoła z czasów Árpádów.

 7. Pływanie zimą w leczniczych wodach 
  jeziora o temperaturze 24°C, pod gołym 
  niebem, z którego sypią się płatki śniegu.

 8. Zwiedzenie okolicy na dwóch kółkach.

 9. Obserwowanie i chronienie gniazda 
  perkozków, podczas gdy wykluwają 
  się wśród lilii na tafli jeziora.

 10. Udział w paradzie kostiumowej z czasów 
  monarchii austro-węgierskiej 
  w najbardziej stylowym stroju.

 +1 Delektowanie się lokalnymi przysmakami 
  na miejscowym targu. 

TAJEMNICE GŁĘBI
10+1 POWODÓW,

BY ZAKOCHAĆ SIĘ W HÉVÍZ LAS OCHRONNY
50 hektarów lasu wokół jeziora

rodzime i sprowadzone gatunki drzew:
platan, grab, cis, olsza,

metasekwoja chińska, cyprysik błotny
 „Aleja Festeticsów”

WODNY ŚWIAT
jezioro aktywne biologicznie

rodzima biała lilia wodna
sprowadzona z Indii niebieska i czerwona lilia wodna

kaczki, perkozki
węgierski dziki karp karłowaty

wyjątkowa flora i fauna moczarowa, odporna na gorącą wodę

JEZIORO HÉVÍZ
historia sięgająca czasów rzymskich

pochodzenie wulkaniczne
46 350 m2 powierzchni

torfowe dno, bogate w składniki mineralne
woda ulegająca całkowitej wymianie co 72 godziny

obszar chroniony z wyjątkową florą i fauną
temperatura wody:

latem 36°C, zimą 24°C

„CZAPKA Z PARY” nad jeziorem
powietrze ubogie w pyłki i alergeny

38
,5

 m

2 m

KĄPIELISKO TERMALNE
powstałe w 1795 r.
przestrzeń wypoczynkowa z leżankami
kryte baseny, oferta wellness, sauny
basen borowinowy
otwarte przez wszystkie dni w roku

JASKINIA ŹRÓDLISKOWA
pod jeziorem na głębokości 38,5 metra
źródła ciepłej i zimnej wody
przepływ wody: 410 litrów na sekundę
wytryskująca siarkowa woda lecznicza o temperaturze 40°C

16 S

11 Na

20 Ca

21 Fe

12 Mg
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Czy poleciłbyś przyjaciołom 
pobyt w kąpielisku Hévíz?

94,8% odwiedzających poleciłoby 
Hévíz przyjaciołom!

78%

16,8%

 Tak, z pewnością

 Raczej tak

 Może tak, może nie

 Raczej nie

 Zdecydowanie nie

Ile razy byłeś już w Hévíz?
82,6% gości wraca do Hévíz!

12,4% 28%

17,4%

15,3%

26,5%

Więcej niż 10 razy  

6-10 razy  

3-5 razy  

Dwa razy  

Raz  

MILION GOŚCI 
ROCZNIE NIE MOŻE 

SIĘ MYLIĆ!
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www.heviz.hu/pl/odzyskaj-energię

PRZYGODY SPOD ZNAKU 
SPA, WELLNESS I BEAUTY

DLA POCZĄTKUJĄCYCH
I ZAAWANSOWANYCH

SPA WELLNESS BEAUTY

•	 2500	m2 basenów wewnętrznych, 
 1700 m2 zewnętrznych i  450 m2 leczniczych.

•	 13	profesjonalnych	hoteli	spa	&	wellness 
 posiadających od 3 do 5 gwiazdek.

•	 Oprócz	kurortu	nad	jeziorem	dodatkowo 
 6 kąpielisk termalnych i wellness w całym mieście.

•	 Hydroterapia,	thalassoterapia,	odżywcze 
 seanse w wannach: kąpiel Kleopatry, 
 borowinowa, Kneippa, zabiegi światłolecznicze 
 i kąpiel w dźwiękach, hydroxeur, 
 kąpiel w czerwonym winie…

•	 Masaże	z	całego	świata:	tajski,	lomi-lomi, 
 ajurwedyjski, szwedzki, podwodny, 
 drenaż limfatyczny…

•	 Profesjonalne	programy	w	saunach 
 nadzorowane przez saunamistrzów: 
 seanse piwne, miodowe, czekoladowe oraz 
 pełen wachlarz ofert – od sauny fińskiej 
 po kriokomory.

•	 Dodatkowo	około	stu	rozpieszczających 
 doznań wellness, stworzonych w oparciu 
 o 220 lat tradycji kąpieliska.

•	 Indywidualnie	dobierana	pielęgnacja	twarzy 
 i ciała, od maseczek po zabiegi chirurgii 
 plastycznej.

•	 Ponad	sto	usługodawców	z	ofertą	beauty: 
 manicure, pedicure, fryzjerstwo, kosmetyka.

•	 Kosmetyki	naturalne	i	luksusowe	składniki.

•	 Tradycyjne	i	nowoczesne	technologie 
 kosmetologiczne i anti-aging.

•	 Detoksykacja	zewnętrzna	i	wewnętrzna: 
 od peelingów po posty oczyszczające.

•	 Jedwabista skóra i włosy: 
woda i borowina w Hévíz korzystnie 
działają na regenerację komórek 
skóry i tkanki łącznej, łagodząc 
objawy starzenia i stany zapalne.

•	 Płomień pożądania: skład wody 
pobudza produkcję hormonów, 
wzmagając pożądanie u kobiet 
i mężczyzn.

•	 Długi, spokojny sen: dzięki 
zdwojonemu wpływowi świeżego 
powietrza i wód termalnych problem 
chronicznego niewyspania wreszcie 
przestaje Cię dotyczyć.

UBOCZNE SKUTKI POBYTU W HÉVÍZ, 
KTÓRYCH PRAGNIESZ OD ZAWSZE:

TOP 5 programów wellness według 
naszych gości

 1. Kąpiel w wodach termalnych

 2. Masaż

 3. Aquapark

 4. Sauna

 5.	 Okłady	z	borowiny

81
,3

%

46
,8

%

28
,4

%

27
%

19
,4

%
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ZAMIEŃ SZAROŚĆ CODZIENNOŚCI NA 
BOGACTWO BARW LILII WODNYCH!

ODPRĘŻ SIĘ DZIĘKI KOLOROM I STWÓRZ SWÓJ WŁASNY
NENUFAR Z HÉVÍZ!

W jakich dolegliwościach 
może pomóc pobyt w Hévíz?

•	Bóle	pleców,	karku	i	kręgosłupa
•	Zwyrodnienia	i	zwapnienia	stawów,	np.
bóle kolan, bioder, ramion, nadgarstków

•	Problemy	z	mięśniami	i	ścięgnami
•	Rekonwalescencja	po	wypadkach	oraz	operacjach
reumatologicznych, ortopedycznych i układu ruchu

•	Działania	prewencyjne	i	leczenie
„wypalenia zawodowego”

•	Kontuzje	sportowe

Co wyróżnia Tradycyjną Kurację?
•	Kompleksowa	kuracja	skoncentrowana

na jednostce
•	Stała	kontrola	lekarska

•	Indywidualnie	dostosowana	kuracja
na podstawie opracowanego planu

•	Długotrwałe	efekty
•	Naturalne	sposoby	leczenia

•	Skuteczność	potwierdzona	świeżymi
badaniami lekarskimi

Podstawowe elementy 
Tradycyjnej Kuracji z Hévíz:

•	Kąpiel	w	wodach	leczniczych
•	Okłady	lub	kąpiel	borowinowa

•	Kąpiel	z	obciążeniem	–	bazująca	na	wynalazku
dr.	Károlya	Molla,	reumatologa	z	Hévíz

Elementy uzupełniające:
•	Masaż	leczniczy,	terapia	ruchowa,

fizjo-, hydro- i krenoterapia

Etapy kuracji
1.	 Badanie	lekarskie
2.	 Opracowanie	indywidualnego
 planu kuracyjnego
3.	 Poddanie	się	zabiegom:	w	idealnym
 przypadku 1-2 zabiegi przez 2 do 3 tygodni
4.	 Badanie	lekarskie,	ocena	efektów

Koszty	kuracji	w	Hévíz	częściowo	lub	w	całości
może	pokryć	Twój	krajowy	fundusz	zdrowia.
O	szczegóły	zapytaj	lekarza
pierwszego kontaktu.

„W naszej rodzinie tradycja lekarska jest
przekazywana od kilku pokoleń. Nawet 
przez myśl mi nie przeszło, że mogłabym 
zajmować się czymś innym niż leczeniem. 
Moi rodzice także pracowali jako 
reumatolodzy w Hévíz. Z nazwiskiem ojca, 
dr. Károlya Molla wiąże się stworzenie 
mapy prądów w jeziorze i wynalezienie 
kąpieli z obciążeniem, a moja mama, 
dr Ilona Hoffmann była pierwszą kobietą 
na stanowisku reumatologa w tym 
kąpielisku, więc znałam ten świat już jako 
dziecko. Lubię mój zawód dlatego, że jest

bardzo zróżnicowany. Jako reumatolog muszę 
brać pod uwagę wyniki wielu specjalizacji 
– od ortopedii po internę. Za poszczególnymi 
objawami mogą kryć się liczne przyczyny, 
których mapę trzeba starannie rozpisać, 
dzięki czemu indywidualnie dobrane 
kuracje dają nadzwyczaj dobre efekty. 
Większość naszych gości wracając po roku 
stwierdza, że okres pomiędzy kuracjami był 
całkowicie wolny od bólu. Nierzadko zdarza 
się też, że uda nam się uniknąć zaplanowanej 
już operacji wszczepienia protezy dzięki 
zastosowaniu Tradycyjnej Kuracji z Hévíz.”

dr Veronika Moll
Ordynator,
reumatolog – fizjoterapeuta

www.heviz.hu/pl/tradycyjna-kuracja-w-heviz
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TWOJE MIEJSCE 
JEST TUTAJ!
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NA LĄDZIE

W WODZIE

•	Atrakcje	Balatonu	na	wyciągnięcie 
 ręki: statki wycieczkowe, żaglówki, 
 wycieczki łódkami motorowymi.
•	Łódki,	kajaki,	kanadyjki,	SUP,	narty 
 wodne, kitesurfing, windsurfing.
•	Zimowy	spływ	kanadyjką 
	 ciepłym	potokiem	Hévíz.
•	Aquafitness,	jazda	na	rowerze	pod 
 wodą (aquaspinning), bieganie 
 w wodzie (aquajogging).

W POWIETRZU

•	Lot	balonem,	wiatrakowcem, 
 motolotnią, loty widokowe.
•	Parki	linowe	w	koronach	drzew.
•	12	wież	widokowych 
 ukazujących wspaniałe panoramy.
•	Obserwacja	ptaków 
	 na	Małym	Balatonie.

www.heviz.hu/pl/sprobuj-to

SPRÓBUJ KONIECZNIE!

•	 wytwarzanych	rękodzielniczo	serów	na	lokalnym	targu
•	 zupy	gulaszowej	i	langosza	przy	wielkim	parkingu
•	 świeżo	pachnącej	kawy	przy	ulicy	Széchenyiego
•	 lodów	i	kurtoszkołaczy	w	centrum	miasta
•	 prawdziwie	wytwornej	kolacji	przy	promenadzie
•	 kieliszka	perlącego	się	wina	odmiany
 cserszegi fűszeres w Egregy
•	 szklanki	leczniczej	wody	z	Hévíz	przy	studni	zdrojowej
•	 odświeżającego	koktajlu	w	kurorcie,	mocząc
 jednocześnie nogi w ciepłych wodach jeziora

„Droga przez żołądek wiedzie nie tylko
do męskiego serca. Oferując naszym gościom 
zdrowe, smaczne i obfite posiłki robimy pierwszy 
krok w stronę ich dobrego samopoczucia. Ja sam 
cieszę się, gdy goście nie tylko zabierają ze sobą 
niezrównane doznania, jakie niesie jezioro 
Hévíz, ale gdy udaje się ich zniewolić smakami 
lokalnej kuchni – czy to w hotelu, czy podczas 
kolacji towarzyszącej degustacji wina, 
czy na nastrojowym tarasie restauracji.

Tu, w Hévíz, mamy niezwykłą drużynę 
13 szefów kuchni, a naszą pasją jest goszczenie 
osób odwiedzających kurort. Każdego dnia 
pracujemy nad tym,  by przemycić na talerzach 
zarówno nowe i dawno zapomniane składniki, 
współczesną kuchnię i lokalne tradycje. 
Moją misją jest to, by gość wstał od stołu z pełnym 
brzuchem i uśmiechem zadowolenia.”

Ferenc Veress
Złoty medalista olimpiady kulinarnej (WACS) i Mistrzostw Świata

AKTYWNY ODPOCZYNEK BEZ OGRANICZEŃ
SPORT, RUCH I WYCIECZKI

www.heviz.hu/pl/w-ruchu/sporty-nietypowe

Parujący	rosół,	fasolowa	
z golonką, pörkölt wołowy 
z kluskami ziemniaczanymi 
lub zalańskie placki 
ziemniaczane ze śmietaną? 
Leczo,	knedle	serowe	i	strudel	
dyniowo-makowy?

Czy mowa o śniadaniu, obiedzie 
czy kolacji, pyszne węgierskie 
dania są zawsze dobrym 
wyborem, jeśli pragniesz 
wyjątkowych smaków.

A może wolisz fine dining 
– wykwintne kolacje 
ze wspaniałymi winami,  dania 
flambirowane, marynowane 
lub przygotowane metodą sous 
vide?	Lubisz,	gdy	potrawa	łączy	
harmonię smaków, wspaniałą 
prezentację i najnowsze 
technologie?

W	Hévíz	czeka	na	Ciebie	nie	
tylko to, ale i wiele więcej, 
bo większość składników 
pozyskujemy lokalnie!

Pizza,	gnocchi,	sałaty,	biała	
kiełbasa, hamburger, gyros 
– u nas nie rozczarujesz 
się także specjalnościami 
międzynarodowej kuchni.

Pamiętaj,	że	po	męczącym	dniu	
zawsze świetnie sprawdzi się 
ogrodowe grill party!

Wahasz się, bo masz alergie 
pokarmowe, cukrzycę, 
jesteś wegetarianinem lub 
stosujesz dietę – a może 
po prostu ważne jest dla Ciebie 
spożywanie sprawdzonych czy 
wręcz lokalnych produktów?

W	Hévíz	nie	traktujemy	tego	jako	
dodatkowego żądania, bo zależy 
nam, żeby każdy znalazł w menu 
pasujące mu propozycje.

Dla Ciebie też nie ma dnia bez 
deseru? Wszyscy zasługujemy, 
by	nieco	sobie	dogodzić!

W	Hévíz	na	gości	czekają	
domowe wypieki, 
międzynarodowe specjały, 
lokalne przysmaki, pasujące 
do każdej pory roku pyszne lody 
i wspaniałe torty, przygotowane 
z miejscowych owoców.

•	65	km	ścieżki	rowerowej,	600	km 
	 oznakowanej	trasy	rowerowej	w	Hévíz 
 i okolicach, system wypożyczania rowerów.
•	95	km	szlaków	turystycznych 
 i 6 ścieżek edukacyjnych w ramach 
	 Pogórza	Keszthely.
•	Profesjonalne	18-dołkowe	pola	golfowe.
•	Ścieżki	biegowe,	siłownie	plenerowe 
 i wewnętrzne.
•	Joga,	tenis,	Segway,	kręgle,	minigolf, 
 ping-pong, bilard, jazda konna…

Z PEŁNYM BRZUCHEM I UŚMIECHEM ZADOWOLENIA
ROZSMAKUJ SIĘ W HÉVÍZ!
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ŚLADAMI LEGEND

To jeden z najlepiej zachowanych ko-
ściołów z czasów Árpádów w Kraju Za-
dunajskim. Został zbudowany w drugiej 
połowie XIII wieku na zbiegu linii siatki 
energetycznej Ziemi. Niezwykła wie-
ża zwieńczona ośmiokątnym hełmem 
prawdopodobnie odzwierciedla wygląd 
podobnych dachów większych węgier-
skich świątyń. Odsłonięte podczas re-
nowacji z 1731 r. fragmenty fresków dziś 
nadal widoczne są na ścianach kościoła.

Lilie wodne mienią się na jeziorze od-
cieniami bieli, różu i fioletu. Odmia-
na różowa stała się symbolem miasta, 
choć jej ojczyzną są tropikalne Indie 
Wschodnie. Lilie kwitną od czerwca 
do października, a ich rozłożyste liście 
chronią wody jeziora przed wychłodze-
niem. Są gatunkiem chronionym.

Stojące na straży kąpieliska w Hévíz 
gryfy zostały wyrzeźbione w XIX wie-
ku na polecenie magnackiej rodziny 
Festeticsów. Zadaniem tych anielskich 
postaci – wpół lwów, wpół orłów – jest 
chronienie kompleksu uzdrowiskowe-
go przed złymi duchami. Zgodnie z le-
gendą gryfy potrafią też zaśpiewać, jeśli 
przejdzie pomiędzy nimi ktoś, kto nie 
nosi w sercu miłości.

Legenda głosi, że cesarz rzymski Teodo-
zjusz I Wielki był chorowity jako dziecko. 
Jego chrześcijańska piastunka modliła 
się do Maryi o wyzdrowienie chłopca. 
Najświętsza Panienka wysłuchała jej 
próśb i sprawiła, że wytrysnęło źródło 
z leczniczą wodą, od której malec w cu-
downy sposób ozdrowiał. Powstałe w 
ten sposób jezioro nazwano Hévíz.

Hrabia György Festetics I zbudował 
pierwszy „dom kąpielowy” w 1795 
r., chcąc stworzyć kurort nad jeziorem 
Hévíz. Drewniany budynek stał na pa-
lach i podzielony był na część męską 
i damską. O sukcesie kąpieliska świad-
czy fakt, że już w 1796 r. nad brzegiem 
jeziora otwarto pierwszy pensjonat.

Cierpiąca na reumatyzm Nelly, słonica 
z budapeszteńskiego ZOO, latem 1914 
r. przyjechała do Hévíz w celu odby-
cia kuracji. Prędko stała się popularna 
wśród gości kąpieliska, a o jej leczeniu 
stale donosiły gazety. Po kilkumiesięcz-
nej kuracji wodno-borowinowej ozdro-
wiała Nelly mogła wreszcie powrócić 
do stolicy.

KOŚCIÓŁ Z CZASÓW ÁRPÁDÓW NYMPHAEA RUBRA GRYFY

TEODOZJUSZ I WIELKI HRABIA GYÖRGY FESTETICS I SŁONICA NELLY

TRASY SPACEROWE
ODKRYWAMY PRZESZŁOŚĆ

W OBJĘCIACH JEZIORA HÉVÍZ | 60 min.
1  Główne wejście do kurortu, rzeźby gryfów
2  Deptak dr. Vilmosa Schulhofa,

 historyczne budynki z XIX wieku
3  Kryte kąpielisko, ujęcie pitnych wód leczniczych
4  Ulica Park, schody ogrzewane

 wodami termalnymi
5  Ratusz miejski
6  Kościół pw. Ducha Świętego
7  Targ lokalnych produktów
8  Las ochronny
9  Muzeum Śródmiejskie

10  Promenada, plac dr. Károlya Molla
11  Plac Festeticsów, makieta kurortu w 3D

WIEKI I WINA | 120 min.
1  Kościół pw. Ducha Świętego
2  Ulica Attili
3  Ruiny z czasów rzymskich, Villa Rustica,

 wstążki z pragnieniami
4  Muzeum w Egregy, posąg „Teodozjusz I

 Wielki z piastunką”
5  Grób rzymskiego żołnierza
6  Winnice na wzgórzu w Egregy, winiarnie
7  Kościół z czasów Árpádów
8  Kościół pw. Serca Jezusowego

 („kościół drużyny Fradi”)
9  Ulica Zrínyiego

10  Kościół pw. Ducha Świętego

IDEALNE MIEJSCA | DO SELFIE
1  Rzeźby gryfów – główne wejście do kąpieliska
2  Główny taras kąpieliska
3  Legionista przy promenadzie
4  Brama Villi Rustici

www.heviz.hu/pl/odkryj-to

selfieHÉVÍZ



16. oldal 17. oldal

Hévíz dla mnie to…
Margit Berki
emerytowana
pielęgniarka z Hévíz

„Całe moje życie, a każda pora roku jest tu
magiczna. Jestem dumna, że moim domem

stało się słynne na całym świecie uzdrowisko,
gdzie tradycyjna medycyna zawsze

potrafi się odrodzić.”

Alexandra Puskás
Polski honorowy
ambasador miasta Hévíz

“Urokliwe miejsce, gdzie można znaleźć
chwile spokoju. Miasto zachęca do
długich spacerów, a w unikatowym

jeziorze można całkowicie się zrelaksować.”

Barbara
Skoczyńska-
Prokopowicz
powracający gość

“Odkryliśmy Hévíz 25 lat temu i od tego czasu
spędzamy tu urlop w lecie, a ostatnio

również wiosną.
Policzyłam, że w sumie przemieszkaliśmy
w tej uroczej miejscowości sanatoryjnej
ponad półtora roku. Czy to nie nudne,

może ktoś zapytać?
Dzięki specyficznemu mikroklimatowi,

ciepłym źródłom termalnym i jedynemu
w swoim rodzaju jezioru z leczniczą

wodą, dzięki wspaniałej infrastrukturze,
specjalistom z zakresu fizjoterapii, przemiłym

właścicielom pensjonatów i hoteli,
nastawionym na „dopieszczenie” gości

z kraju i zagranicy, dodatkowym atrakcjom
i świetnej komunikacji ze światem – wracamy

tu przyjemnością i od razu rezerwujemy
pensjonat na następny rok.

Hévíz to zdrowie i odpoczynek!”

DOBRY PROGRAM
DZIAŁA JAK WINO…  
POBUDZA DO ŻYCIA!

Pełna tysięcy tulipanów Wiosna jest najbardziej roman-
tyczną porą roku – wtedy też podczas festiwalu przy-
wołującego czasy monarchii austro-węgierskiej (Boldog 
Békeidők Hévíze) mieszkańcy miasta, ubrani w stroje 
z epoki, wskrzeszają historyczną atmosferę drugiej po-
łowy XIX wieku. Latem różnorodne programy – konkurs 
na najpiękniejszy pojazd zabytkowy Lotus Retro, Tydzień 
Nostalgii, odpust w Egregy, Święto Wina w Hévíz, tańce 
ludowe, operetka, koncerty organistowskie i jazzowe – 
tydzień po tygodniu pobudzają kurort do życia. Jesie-
nią żegnamy ciepłe dni festiwalem winobrania. Zimą 
barwną rozrywkę zapewniają z kolei pachnący grzań-
cem i wypiekami jarmark adwentowy, koncerty sylwe-
strowe i Kawalkada Karnawałowa na pożegnanie zimy.

ZOSTAW W HÉVÍZ…

PRZYWIEŹ ZE SOBĄ…
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1  wypisane na wstążkach 
pragnienia, 2  środki przeciwbólowe 
i nasenne – już nie będą ci potrzebne

1 	borowinę	z	Hévíz	
2  lokalne wino, 
3  najpiękniejsze 

wspomnienia z kurortu, 
4  wyroby rękodzielnicze 

z miejscowego targu

1  pracę i budzik, 2  tu nie 
potrzebujesz wagi ani kalkulatora 
kalorii, 3  wyrwij się z pełnej hałasu 
i smogu wielkomiejskiej codzienności

1  ulubiony strój kąpielowy, 2  książkę, 
którą	od	dawna	chcesz	przeczytać,	 3  
aparat fotograficzny, 4  najbliższych, 

z	którymi	chcesz	dzielić	najlepsze	chwile

CHECK LISTA
W OBIE STRONY

#iloveheviz   #sparelax
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Sümeg, Szigliget, Tátika, Rezi, Csobánc.
Pogórze Keszthely obejmuje szczyty kilku gór 
wulkanicznych, ale nie tylko to czyni je wyjątkowym 
– dziś na każdym ze wzgórz znajdziemy ruiny zamków. 
Wyróżniają się spośród nich Sümeg i Szigliget, gdzie 
przeszłość ożywa niemal codziennie: świat turniejów 
rycerskich, obsługi w strojach z epoki, pokazów 
sokolniczych i rycerskich uczt przyciąga i sprawia, 
że chcemy powracać tu wiele razy, by móc wciąż 
na nowo przeżywać historię.
Nie zapomnijmy jednak podczas beztroskiej zabawy 
zachwycić się wspaniałą panoramą Balatonu!

Park Narodowy Wzgórz Balatońskich obfituje nie 
tylko w obszary chronione, ale i atrakcje turystyczne. 
Zaledwie 15 minut od Hévíz znajduje się jedno 
z najważniejszych mokradeł Europy, Mały Balaton, 
gdzie możemy podziwiać pełne gracji czaple i budzące 
respekt bieliki zwyczajne.
W Tapolcy popływamy łódką po kryształowym 
jeziorze podziemnej jaskini (Tavas-barlang), 
a w Balatonederics czekają na nas stalaktyty w jaskini 
Csodabogyós.
Pełen nieporównywalnych cudów natury teren parku 
narodowego pokrywa gęsta siatka wartych wycieczek 
miejsc: jezior, gór, jaskiń czy centrów turystycznych 
– na każdy dzień znajdzie się nowa atrakcja 
do odkrycia.

Ścieżką rowerową nawet na piechotę można 
przespacerować się do Keszthely, leżącego 
zaledwie 8 km od Hévíz. To liczące ponad 750 lat 
miasto kryje sobie wiele perełek, jak choćby 
jeden z najpiękniejszych pałaców barokowych 
w kraju. W parku należącym do Pałacu Festeticsów, 
urządzonego meblami z epoki, zgromadzono także 
powozy, trofea myśliwskie i makietę stołową kolejki. 
Warto również zajrzeć do Domu Amazońskiego oraz 
Muzeum Balatonu, ukazującego historię jeziora. 
Spacerując nad wodą dajmy się zniewolić wspaniałej 
panoramie Balatonu, który latem staje się rajem 
dla rodzin z dziećmi i miłośników żeglowania. Czym 
moglibyśmy ukoronować taką wycieczkę, jak nie 
rejsem statkiem wycieczkowym po błyszczącym 
błękicie jeziora!

HÉVÍZ · BALATON
PEŁEN WRAŻEŃ!
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Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.
Turystycznej Sp. z o.o. Non-profit Miasta Hévíz

H-8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.
+36 83 540 131

heviz@tourinform.hu
www.hevizlake.com

www.instagram.com/iloveheviz
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