
Egészség Wellness Mozgás Gasztronómia Kultúra

H é v í z ,  a z  é l e t  f o r r á s a !



Legendás kezdetek

A tó keletkezéséről, gyógyító erejéről született 

legenda szerint, a Szent Szűz annak a keresztény 

dajkának könyörgő imádságára fakasztotta a hé-

vízi forrást, aki egy lebénult gyermeket szeretett 

volna meggyógyítani. A mélyből feltörő meleg 

víztől és a gőzölgő iszaptól a sovány, csenevész 

gyermektest teljesen felgyógyult, megerősö-

dött. A legenda a római korból származik, az 

említett gyermek pedig nem más, mint Flavius 
Theodosius keletrómai császár, aki 391-ben a 

keresztény vallást saját birodalmában állami val-

lássá nyilvánította.

A fakasztott forrás azóta táplálja a világon egye-

dülálló hévízi tavat, amely Magyarország 7 ter-

mészeti csodájának egyike.



Híres fürdővendégeink a régmúltból 

Papp Gábor
polgármester

Költők énekelték meg, írók tették 
halhatatlanná városunk büszkeségét,
Európa egyedülálló természeti képződ-
ményét, a Hévízi gyógytavat, 
a várost ölelő erdőket, építészeti 
emlékeinket, természeti kincseinket. 

A Hévízi-tó ezrek gyógyulását segítet-
te, adott életkedvet, hitet, erőt; a táj 
egyedülálló szépsége a lélek harmó-
niáját teremti meg. Legyen részese Ön 
is a hévízi csodának, tapasztalja meg 
Hévíz test és lélek harmóniáját megte-
remtő varázsát! 
Szeretettel várjuk: legyen a vendégünk!

A Hévízi tó a világ legnagyobb biológiailag aktív, természetes 

gyógytava, amely egész évben a szabadtéri fürdőzés élményét 

nyújtja. Hőmérséklete a föld mélyéből előtörő hideg és meleg vizes 

források keveredésének eredménye. A forrásbarlangból másodper-

cenként 410 liter, 40 °C-os víz tör a felszínre. Ennek a hatalmas 

vízhozamnak köszönhetően, a tó vize három és fél nap alatt telje-

sen kicserélődik, ezáltal folyamatosan friss és tiszta marad.

A víz csodás hatását őseink is ismerték. Régészeti feltárások arról 

tanúskodnak, hogy már a kőkorszak végén is éltek itt emberek. A 

hévízi fürdőkultúra alapjait a rómaiak fektették le az i.sz. II. szá-

zadban. Ekkor már meleg és hideg vizes medencékben fürödtek 

a Hévízen feltárt „Villa Rustica” épületében. Az első jelentős fürdő-

fejlesztés azonban a Festetics család nevéhez fűződik, a XVIII. 

század végéről. Ekkor kezdték el a hévízi vizet tudományosan al-

kalmazni, és gyógyító hatásait orvosilag is vizsgálni.

Hévíz eredete

TudTA Ön, hogy 

1795-ben gróf Festetics György 

kis deszkaházat építtetett öltözködésre 

a gyógytó partján, 

amelyet a grófi család és vendégei 

rendszeresen használtak?

Flavius Theodosius gróf Festetics György Kosztolányi dezsôCsokonai Vitéz Mihály



P á r a t l a n 
      élmény

A termál tóban fehér, rózsaszín és lila tavirózsák vi-

rágai váltják egymást. Bármelyik évszakban is érke-

zünk Hévízre, biztosan nyílnak lótuszok a 46350 m2 

vízfelületű tavon. Tavasszal virágba borul az egész 

város, színpompás kompozíciók fogadják a vendé-

geket a sétányokon és tereken. 

Az éttermek és kávézók teraszairól ismét vidám, ba-

ráti beszélgetések moraja szűrődik a hangulatos kis 

utcákra.

Túrázzunk virtuálisan is Hévízen! A lenti QR kód be-
olvasásával a fürdőváros kisfilmjét nézhetjük meg.

Tavirózsa szőnyeggel borított türkizkék vízben úszni 
Hévízen.

A tó vize nyárra elérheti a 36 C°-os hőmérsékle-
tet is. A napozó teraszok nyugágyain szikrázó nap-

sütésben pihenhetünk. A tóparti játszótér mellett 

megnyílik a gyermek medence, ahol a legkisebbek 

is kedvükre lubickolhatnak. nyáron családi progra-

mok színes kavalkádja vár ránk városszerte a szállás-

helyeken és a szabadtéri rendezvényeken. 

Ősszel narancssárgára vált a tó körüli véderdő, és 

reggelente hatalmas párasapka borul a tóra, ami 

a környező dombokról nézve igazán misztikus lát-

vány.



Télen - nyáron

Hévíz a természet üde színeivel, a fürdőváros nyugodt atmoszférájával ideális helyszínt biztosít pihenéshez, 

gyógyuláshoz és a teljes testi és lelki felüdüléshez. Szakítson időt Önmagára, készüljön fel a dolgos hétköznap-

ok kihívásaira rendszeres, egészségmegőrző fürdőkúrákkal!

Kihagyhatatlan élményt nyújt a Hévízi tó télen is! 

Meleg vizében ellazulva, párafüggönyön át szem-

lélni a behavazott tájat – örök emlék marad. A tó 

biológiai stabilitását a víz évek óta változatlan hő-

foka igazolja, amely a leghidegebb téli napokban 

sem csökken 24 C° alá. A Hévízi tó egyedülálló 

természetvédelmi területen fekszik, ahol a tavat kö-

rülölelő erdő szélvédettséget biztosít. A víz folyama-

tos párolgása tisztítja a levegőt, ezáltal a fürdőzők 

számára por- és allergénszegény környezetben való 

pihenést tesz lehetővé. 

A téli hónapokat színesítik városszerte az ünnepi 

programok, melyeknek kihagyhatatlan része az ad-

venti koncertsorozat, a helyi termékek kóstolója és a 

kézműves vásár. A városközpontban fedett jégpálya 

várja a korcsolyázókat egészen a tél végéig.

TudTA Ön, hogy

a tó legmélyebb pontja 

a 38,5 méter mélyen lévő 

forrásbarlang?



2 0 0  é v e s  
    gyógyászat

A reumás és mozgásszervi betegek gyógyításában 

utánozhatatlan hévízi tó különleges egészségmeg-

őrző ereje a gazdag ásványianyag-tartalomnak 
köszönhetően más betegségek gyógyításához is 

hozzájárul. Vize kalcium- és magnéziumtartalmú hid-

rogén karbonátos gyógyvíz. Serkenti a mellékvesék-

re ható hormonok termelését, így a szervezet saját 

anyagai csökkentik a gyulladást és a fájdalmat. 

A víz kedvezően hat a szervezet ösztrogénszintjére, 

így a krónikus nőgyógyászati problémák kezelé-

sében is hatékony lehet. A fürdőzés során fellépő 

hidrosztatikus nyomás és a minden irányú mozgás 

A gyógyforrás hét méter vastag tőzegből tör a felszínre, 
kioldva belőle az értékes vegyületeket.

ideális a vérkeringésnek, a kellemes hőfok pedig 

hosszú idejű fürdőzést tesz lehetővé. A tőzegalapú 

hévízi iszap, akárcsak a gyógytó, a maga nemében 

páratlan a világon. Hatása hasonló a gyógyvízéhez, 

de annál jóval intenzívebb. 

Rádiumos hatása csillapítja a fájdalmat, nyugtatja 

az idegrendszert, serkenti a sejtregenerálódást és 

az anyagcserét. nyomelemeinek hatására a bőr bár-

sonyos lesz, a többhetes kúra alatt normalizálódik a 

faggyúelválasztás, sőt a bioritmus is.



Tradicionális hévízi kúrák

Hévízen a szakorvosok komplex vizsgálatokat követően, személyre szabottan állítják össze a kúratervet, ami 

ideális esetben minimum 10 napos. A Szent András Reumakórház mellett számos szállodában is szakszerű 

ellátásban részesülhetünk, elegáns körülmények között gyógyulhatunk.

TudTA Ön, hogy a 
súlyfürdőt Hévízen fejlesztette ki 

dr. Moll Károly szakorvos, 
az 1950-es években?

Anionok mg/l
klorid 23
bromid 0,11
jodid 0,021
fluorid 1,4
szulfát 64
hidrogén-karbonát 378
szulfid 3,2
Anionok összesen  470
metabórsav 0,5
metaflintsav 43
szabad szénsav 86
oldott oxigén  3,6
Összesen  754
Radon (Bq/l) a vízben 3,8-0,8

Vízösszetétel

Kationok mg/l
kálium 6,8
nátrium 27
ammónium 0,32
kalcium 81
magnézium 36
vas 0,04
Kationok összesen  151



W e l l n e s s 
      Hévízen

A „wellnessnyaralás” megkezdésekor elsődleges a 

test egészségi állapotának felmérése. A személyre 

szabott kezelések összeállításánál mindig az egyén 

áll a központban, és a prevenció meghatározó jelle-

gű. Központi eleme a stresszoldás, valamint har-

monikus, egészségtudatos életvitel kialakítása. 
Az egyre növekvő igényekhez igazodva bőséges 

kínálatból válogathatunk Hévízen. A hagyományos 

kezelések mellett megtaláljuk a legmodernebb 

medical wellness és selfness irányzatokat is. A hévízi 

szállodák kimagasló színvonalon, a wellnesshotelek 

kritériumrendszerének megfelelően a legkülönfé-

A hévízi kúra nemcsak gyógyításra, hanem megelőzésre, 
pihenésre, és kikapcsolódásra is kiválóan alkalmas.

lébb fürdőket és szaunákat, kényeztető masz-
százsokat, szépségápolási módszereket és az 

egészséges étkezés széles választékát kínálják. A 

hévízi szolgáltatóknak köszönhetően a magán-

szálláshelyek vendégei is minden igényt kielégítő 

kínálattal találkozhatnak Hévízen, legyen az sport, 
szépségápolás vagy csak egyszerűen egy kis tes-

ti-lelki kényeztetés. Hévízen a városi események és 

az aktív programok tekintetében is központi helyet 

kap az egészség megőrzése és a gyógyítás. 

Az itt eltöltött nyaralás hozzásegít a hosszútávú har-

monikus életvitel kialakításához.



Minőség és szakértelem

Ne feledjük, hogy mindig olcsóbb megelőzni egy egészségügyi probléma kialakulását, mint a már meg-
lévő panaszokat gyógyíttatni! Fordítsunk kellő figyelmet már fiatalon az egészségmegőrzésre! 

Bátran kérjünk segítséget wellness szakembe-
rektől az ideális kezelések kiválasztásában! A 
legelterjedtebb finn szauna sem ajánlott min-
denkinek, magas vérnyomás esetén például az 
infraszauna ideálisabb. A masszázsok közül sem 
könnyű egyedül választani. Egyéniségünkhöz és 
egészségi állapotunkhoz illeszkedve, a hagyomá-
nyos aroma masszázstól az egzotikus lomi-lomi 
masszázsig széles a választék. 

A bőrápoláshoz is szükségünk lehet szakértői ta-
nácsra, hiszen bőrtípustól függően eltérő ható-
anyagokra van szükségünk. A csábító csokoládés, 
a szőlőmagos, az iszapos és a gyógynövényes pa-
kolásokkal más-más eredményeket érhetünk el.

TudTA Ön, hogy 

több mint 100 képzett masszőr
 várja a vendégeket Hévízen?



A  t e r m é s z e t 
      lágy ölében

Legyen az séta a Zalai dombság lankáin vagy ter-

mészetjárás a Keszthelyi - hegység erdeiben, Hévíz 

környéke szinte kínálja magát egy kiadós túrára. 

Kiépített kerékpárút indul a városból, hogy két 

keréken is élvezhessük az egyedülálló táj nyújtotta 

értékeket. A kerékpárút csatlakozik a Balatoni Brin-

gakörúthoz, és könnyen elérhetők róla a Kis-Bala-
ton európai hírű vizes élőhelyei. A térségben szá-

mos minőségi kerékpárkölcsönző és szerviz pont 

nyújt szükség esetén segítséget.

 

Éljük át a mozgás felszabadító érzését, óvjuk 
egészségünket varázslatos tájakon! 

A lovaglás szerelmesei is bátran hódolhatnak 

szenvedélyüknek, tereplovaglás és a lovardák ka-

rámos oktatásai közül válogatva. Aki inkább a 
vízisportokat kedveli, autóval néhány perc alatt 

elérheti a Balaton-partot. Legyen az vitorlázás vagy 

vízisí, sárkányrepülő vagy hőlégballonozás, a kör-

nyéken biztosan megtaláljuk az igényeinknek legin-

kább megfelelő kikapcsolódást. 

Látogasson el honlapunkra, és ismerje meg a kör-

nyék teljes sport-és túrakínálatát!  www.heviz.hu

TudTA Ön, hogy 

a Hévízi tó a Tapolcai-medence 

vulkáni kúpjaival és a Tihanyi-félsziget 

forráskúpjával közösen a Világörökség 

Magyar nemzeti Bizottság ajánlási 

listáján szerepel? 



Ínyencek paradicsoma

Hetente három alkalommal újra felidézik a városban a régi piacok hangulatát, ahol a helyi és környező 
falvakban élő termelők mutatják be portékájukat. Bódéról bódéra sétálva tapasztalhatjuk meg a zalai 
vendégszeretetet, mialatt az árusok szívesen kóstoltatják meg velünk termékeiket.

Hévízen a tradicionális magyaros konyha kedvelői 
éppúgy megtalálják az ízlésüknek megfelelő étele-
ket, mint azok, akik inkább a nemzetközi gasztronó-
mia ízeit keresik. A hévízi étlapokon mindig találhat 
a vendég valami újat, különlegeset, de a tradicionális 
konyha remekei sem hiányoznak az éttermi kínálatból. 
A városban több, nemzetközileg is elismert, kiváló séf 
dolgozik, akik különleges, egyedi finomságokkal káp-
ráztatják el a betérő vendégeket. Valódi csárdák, cuk-

rászdák, kávéházak mellett, a régi pincék, szőlőhegyek
között hangulatos kiskocsmák, vendéglők várják a 
látogatókat. Különlegesség az évente megválasztásra 
kerülő Hévíz város bora, amit számos vendéglőben és 
szálláshelyen megkóstolhatunk. Az „Egregyi” városrész 
pincesorához kisvonattal könnyedén el tudnak jutni 
a borozni vágyók. Esténként a kivilágított pincék és 
éttermek hívogatják a vendégeket a kiszűrődő illatok-
kal és élő zenével.



F e s z t i v á l 
     hangulatban

Töltődjünk fel élményekkel Hévíz színes kulturális 

életéből!

Koncertek, kiállítások, évente megrendezésre kerü-

lő fesztiválok és színházi előadások közül választha-

tunk egész évben. Visszatérő fellépő művész Hé-

vízen többek között Koncz Zsuzsa, Zorán, Miklósa 

Erika, Szentpéteri Csilla, Keresztes Ildikó, Kovács Kati, 

Fenyő Miklós, Csepregi Éva és demjén Ferenc.

A mozirajongóknak ajánljuk a Fontana Filmszín-
ház vetítéseit, amelyek már 3d-ben is átélhetők, 

modern hang- és fénytechnika segítségével.

Élő koncertek minden műfajból, elismert művészek előadá-
sában: könnyűzene, komolyzene, tánc, színház, folklór, …

A programok mellett a környék történelmi öröksé-

geit is érdemes felfedezni. Az i.sz. I. századról mesél 

a római kori romkert és a római katona sírja, Hévíz 

egregyi városrészében. A XIII. századba kalauzol el 

minket az Árpád kori templom, ami máig meg-

őrizte középkori jellegét. 

A régió büszke a Festetics család kulturális és épí-

tészeti örökségére is. nevükhöz fűződik az első für-

dőfejlesztés Hévízen, a Schulhof sétány történelmi 

épületei (pl.: György-ház, Rákóczi-ház), valamint a 

keszthelyi Festetics kastély építése, ami napjaink-

ban az ország 3. legnagyobb, korhűen berendezett 

barokk kastélya.



Kultúra

ProGrAmAjÁnló

Farsangi Fesztivál február 28-március 2.

Szezonnyitó Fesztivál március 21-23.

Húsvéti Vigadalom április 20-21.

Boldog Békeidők április 30-május 4.

Pünkösdi Vigasságok június 7-9.

Angyalok és csavargók hete június 20-23.

Ízek, táncok, jó szomszédok július 11-13.

Egregyi búcsú  július 20.

Nosztalgia hétvége  augusztus 1-3.

Borünnep  augusztus 16-20.

Magyar Dal Napja  szeptember 5-7.

Egregyi szüret  szeptember 13-14.

Márton Napi családi fesztivál november 8-9.

Adventi fesztivál november 30-december 21.

A szervező a változás jogát fenntartja. 
Aktuális programajánlónkat megtalálja a www.heviz.hu oldalon!
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1 Fa-Ló Büfé
2 Gyöngyösi Betyárcsárda - Rezi
3 Gyöngyvirág Étterem
4 Hűvösvölgyi Vendéglő - Alsópáhok
5 Kocsi Csárda
6 Korona Restaurant
7 Macchiato Ca� e
8 Magyar Csárda Restaurant
9 Malomkerék Vendéglő

10 Rezi Borház
11 Római Pince
12 Sörsarok - Hofbräu Vendéglő
13 Szent Antal Fogadó - Zalabér
14 Vilmos Pince
15 1000 Út Utazási Iroda
16 5-LET Ruhaszalon
17 Admirál Optika
18 Aiyara Thai Massage
19 Ambuláns Fiziotgerápiás Centrum
20 Annex Optika
21 Balaton Ballooning 
22 Balatoni Hajózási Zrt.
23 Barno�  Boutique
24 BusExpress - Airport Transfer
25 Cézar Borászat - Nagyrada
26 Dentsana Fogászat
27 Fox Auto Rent
28 Gábor Massage
29 Gelencsér Dental
30 Helikon Utazási Iroda - Keszthely
31 Hévíz Taxi
32 Hodent Fogászat
33 Hungaléria
34 Janko’s Bike Team
35 Kröger Reisen
36 Lovasudvar - Felsőpáhok
37 Medicina Naturale
38 Mega-Sol Kft.
39 Mutsch Ungarn Reisen
40 Robinson Tours
41 Szasza-Tours Bt.
42 Zalathermal Utazási Iroda
43 Zena Beauty + Med Center
44 Lotus Therme Hotel & Spa
45 Danubius Health Spa Resort Aqua
46 Danubius Health Spa Resort Hévíz superior

47 Palace Hotel Hévíz
48 Hotel Európa � t superior

49 Hotel Spa Hévíz
50 Hunguest Hotel Mirage
51 Kolping Hotel Spa & Family Resort - Alsópáhok
52 NaturMed Hotel Carbona superior

53 Prestige Ház
54 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ - MH EK
55 Abbázia Group Hotel Kalma
56 Hotel Aquamarin
57 Hotel Erzsébet
58 Hotel Napsugár
59 Hotel Sante
60 Hunguest Hotel Helios superior

61 Hunguest Hotel Panoráma
62 Park Hotel Hévíz
63 Rezi-Hotel Kft.
64 Wellness Hotel Hévíz - Cserszegtomaj
65 Castrum Gyógycamping Kft.
66 1000 Home Apartments
67 Aal Apartman
68 Abolem Villa
69 Adler Apartman
70 Antal Ház
71 Arany Szőlő Wellness Apartmanház
72 Centrum Apartmanház
73 Club Unicum Apartmanház
74 Erika Vendégház - Alsópáhok
75 Feng-Shui Wellness Apartmanház
76 Fortuna Villa
77 Gabi Villa
78 Guszti Villa
79 Három a Kislány Vendégház
80 Judit Villa
81 Kaktusz Villa  
82 Klára Villa
83 Kovács Apartman - Alsópáhok
84 Mária Villa - Nemesbük
85 Napfény Apartmanház
86 Relax Apartmanház
87 Timpa Apartmanház
88 Villa Viktória
89 Williams Haus
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Tourinform Hévíz 
Rákóczi utca 2.

Tófürdő
Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

Taxi
Deák tér 1.

Autóbusz pályaudvar
Deák tér 4.

Orvosi rendelő
József Attila utca 2.

Gyógyszertár

Hévízgyógyfürdő és 
Szent András Reumakórház 
Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

Rendőrség
Erzsébet Királyné utca 5.

Polgármesteri Hivatal
Kossuth Lajos utca 1.

Posta Hivatal
Kossuth Lajos utca 4.

Hévíz Galéria
Deák tér 1.

Ivókút
Rákóczi utca 17.
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Hévíz GPS koordináta:
46° 47’ n, 17° 11’ o

www.heviz.hu

Hogyan érheti el Hévízt?

Hévízre érve tájékozódjunk az aktuális eseményekről a belvárosi Tourinform Irodában. Itt térképeket, prog-

ramajánlókat kérhetünk, valamint a menetrendek felől is informálódhatunk.

Hévíz könnyedén megközelíthető, bár-
melyik közlekedési módot is választjuk.

Személyautóval Budapest irányából az M7-es au-

tópálya kényelmes és gyors útvonal, 2 óra alatt el-

érhetjük Hévízt. de ha utazás közben nézelődni is 

szeretnénk, akkor letérve az autópályáról, a Balaton 

északi partján végigfutó 71-es főúton haladva szá-

mos látnivalót találunk. Győr és Sopron irányából 

a 84-es főút a leggyorsabb választás, Pécs felől pe-

dig a 66-os főutat érdemes választani a Balaton déli 

partjáig. Közvetlen menetrendszerinti buszjáratok-

kal is elérhető Hévíz a nagyobb vidéki városokból 

és Budapestről is. Vasúton a keszthelyi állomásig 

juthatunk el, onnan menetrendszerinti buszjárat-

tal még 15 perces út Hévíz. A vasútállomás mellett 

található közvetlenül a buszpályaudvar, így kényel-

mes az átszállás.

Bővebb információ és kiadványrendelés: Tourinform Hévíz
8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. • Tel.: +36 83 540 131 • Fax: +36 83 540 132 • E-mail: heviz@tourinform.hu
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Hévíz Card+ és Hévíz Passport

 Vegye igénybe a Hévíz Card által nyújtott plusz 
szolgáltatásokat és nyerjen a Hévíz Passporttal!

• +1 óra a 3 órás Tófürdő belépőhöz • +1 óra ingyenes parkolás a Nagyparkolóban,
• +1 óra vagy fél nap kerékpár bérlet a Tourinform Irodában

és még számos extra szolgáltatás várja az InGYeneSen igényelhető Hévíz 
Card+ keretében. Használja ki a lehetőséget hévízi tartózkodása során és 
kérje szállásadójától vagy a Hévíz Tourinformban a kártyát és a hozzá tartozó 
kártyafüzetet, melyből számos hasznos információt is megtudhat a városról.

Használja a kártyát a nyugat-Balaton térségében is, vegyen részt szabadidős 
programokon és fedezze fel a környékbeli strandokat, múzeumokat is 
kedvezményesen! 

A Hévíz Kártyát minden vendég megkaphatja, aki legalább két éjszakát eltölt Hévízen. A kártya névre szól, de családra vonatkozik. A 
kártya érkezés napjától az elutazás napján 24.00 óráig érvényes.

Hévíz Passport: Útlevél a jutalompihenések országába!
Az egyetlen útlevél, amellyel vásárlásai után hévízi jutalompihenésre indulhat!

nyerje meg Ön a hévízi juTAlomPIHenÉSeK egyikét!

Igényelje a Hévíz kártyát, és a hozzá tartozó kedvezményfüzetet, majd adja le a Hévíz Tourinform Irodában az ebben található Hévíz 
Passportot, mellyel megnyerheti a 3 nap, 2 éjszakás hévízi jutalompihenések egyikét. Emellett részt vehet a havi sorsoláson is, ahol 
hévízi ajándékcsomagot sorsolunk ki.

Plusz egy ok a lazításra!


