
Zdravie Wellness Active Gastronómia Kultúra

… p r a m e ň  ž i v o t a



Legendárne začiatky

Stará antická legenda hovorí, že úpenlivá prosba 

svätej panny spôsobila, že sa na povrchu objavil 

prameň, keď istá kresťanská sestrička chcela 

vyliečiť postihnuté dieťa. Horúca voda vyrážajúca 

z hĺbok zeme a pariace sa bahno úplne vyliečili 

toto choré dieťa. Uvedená legenda pochádza 

z čias starovekého Ríma a vyliečené dieťa bol 

určite Východorímsky cisár Flavius Theodosius, 

ktorý neskôr prehlásil kresťanstvo za oficiálne 

náboženstvo v jeho ríši v roku 391. A tento 

prameň stále napĺňa jazero v Hévíze. 

Medzi sedem prírodných divov Maďarska patrí 

termálne jazero v meste Hévíz, ktoré sa napĺňa 

z vyvierajúceho prameňa.



Slávni hostia z minulosti kúpeľov:

Gábor Papp
primátor mesta 

Jazero Hévíz, jedinečný prírodný útvar 
v Európe, ktorý je pýchou nášho mesta, 
spolu s okolitými lesmi, stavebnými pa-
miatkami a prírodnými krásami, ospe-
vovali básnici a spisovatelia ho urobili 
nesmrteľným. Voda jazera Hévíz lieči-
la tisíce ľudí, dodala im životný elán, 
vieru, silu; jedinečná krása prírody pri-
náša pokoj a vytvára harmóniu duše. 
Zažite aj Vy hévízske zázraky, nechajte 
sa uniesť čarom Hévízu, ktoré prináša 
pocit harmónie tela i duše! 
Srdečne Vás očakávame: staňte sa aj 
Vy našimi hosťami!

Termálne jazero Hévíz je najväčším biologicky aktívnym a prírodze-

ným termálnym jazerom na svete, ktoré Vám poskytuje celoročný 

vonkajší kúpeľný zážitok. Teplota vody v jazere je výsledkom zmie-

šania teplých a studených prameňov z hlbín zeme. Z jaskyne za 

sekundu sa dostane na povrch 410 litrov vody, ktorá má až 40°C. 

Vďaka tejto obrovskej rýchlosti prúdenia vody sa voda v jazere za tri 

a pol dňa úplne obnoví , a preto je stále čistá a svieža.

Zázračné pôsobenie vody poznali už aj naši predkovia. Archeolo-

gické vykopávky svedčia o tom, že už aj na konci kamennej doby tu 

žili ľudia. Základy termálnej „kúpeľovej kultúry“  položili Rímania v II. 

storočí pred našim letopočtom (daľej len n.l.) .Už aj v tejto dobe si 

ľudia vychutnávali teplé aj studené bazény v budove „Villa Rustica“ 

v meste Hévíz. Prvý významný rozvoj kúpeľov môžeme ďakovať ro-

dine Festeticsovcov z XVIII. storočia. Vtedy začali skúmať a aplikovať 

liečivé účinky termálnej vody.

Pôvod jazera Hévíz

VedelI STe, že v 

roku 1795 gróf György Festetics 

postavil na brehu liečivého jazera 

drevený dom, ktorý jeho rodina 

pravidelne používala ako kabínu na 

prezliekanie?

Cisár Flavius Theodosius gróf  György Festetics lady Hamilton Princ Jozef a jeho manželka 
princezná Augusta



V ý n i m o č n ý 
      zážitok

V jazere sa striedajú krajšie a krajšie bielé, fialové 

a ružové lekná. Bezohľadu na počasie a na 

ročné obdobie si môžeme byť istý že sa nájdu 

na obrovskom 46350 m2 povrchu jazera práve 

kvitnúce lotusy. Na jar Vás víta farebná kompozícia 

na námestí ale aj po celom meste, kde je počuť 

šumenie veselých priateľských rozhovorov.

Virtuálny vílet v Hévíze!  Skenovaním QR-kódu 
nájdete krátky film o kúpeľnom meste Hévíz.

Je jedinečným zážitkom kúpať sa v tyrkysovej vode, ktorá 
je pokrytá s prekrásnymi leknami.

Jazero v lete môže dosiahnuť aj 36°C teploty. 

Pohodlné je relaxovať pod slnečnými terasami na 

lehátku. Krásne počasie môžu využiť aj deti všetkých 

vekových kategórií, nakoľko vedľa jazera sa nachádza 

ihrisko a aj detský bazén. V lete na Vás čaká množstvo 

rodinných programov v hoteloch ale aj v meste. Keď 

už jeseň, tak aj lesy v Hévíze sa zafarbia na oranžovú 

a ranná hmla sa stane obrovským klobúkom jazera, 

čo nám poskytuje mystický zážitok. 



V zime aj v lete 

Mesto Hévíz so svojimi osviežujúcimi farbami a voľnou atmosférou sa stáva ideálnym miestom pre oddych, 

na liečenie, na relaxáciu a aj na fyzické i psychické osvieženie. Venujte čas pre seba a pripravte sa na celý rok s 

kúpeľnými kúrami na ochranu Vášho zdravia.

Termálne jazero je nevynechateľným zážitkom aj 

v zime! Večnou pamiatkou je výhľad z teplej vody 

na prekrásny zasnežený kraj. Biologickú stabilitu 

jazera potvrdzuje nezmenená teplota vody, ktorá 

neklesne ani v najchladnejšom počasí pod 24 C°. 

Jazero sa nachádza v jedinečnej pamiatkovej oblasti 

a ochranu pred silným vetrom zabezpečia okolité

lesy. Vďaka stálemu odparovaniu vody vzduch sa 

vždy vyčistí a návštevníci môžu si vychutnávať 

oddych v protialergickom prostredí. V zimných 

mesiacoch návšetvíkov čakajú rôzne mestské 

programy, adventný koncert, vianočné oslavy, trh 

remeselníkov, a pre milovníkov zimného športu 

ponúkajú korčuľovanie v krytom zimnom štadióne. 

VedelI STe, že najhlbším 

bodom jazera je 38,5 m hlboký 

prameň?



2 0 0  r o č n á  
    liečba

Vďaka svojmu jedinečnému zdravie udržujúcemu 

účinku a vysokému obsahu minerálnych látok, má 

táto voda výnimočne priaznivý vplyv na reumatické 

a motorické ochorenia. Taktiež pomáha pri liečbe 

niektorých iných ťažkostí. Stimuluje produkciu 

hormónov, ktoré majú vplyv na nadobličkové žľazy, 

ktoré uvoľňujú látky redukujúce zápaly. Táto voda 

pozitívne ovplyvňuje hladinu estrogénu v tele, takže 

sa môže účinne využívať aj pri gynekologických 

ťažkostiach. Hydrostatický tlak a rôzne prúdy vody 

počas kúpania sú ideálne na zlepšenie krvného

Liečivý prameň vyviera cez 7 metrov hrubú vrstvu rašelinového 
podkladu na dne jazera, ktorá obsahuje esenciálne zložky z 
tohto podložia.

 

obehu a príjemná teplota vody v jazere umožňuje 

dlhý pobyt v ňom.

Okrem liečivého jazera je rašelinové bahno v Hévíze 

jedinečné na celom svete. Jeho účinok je podobný 

tejto vode, avšak omnoho intenzívnejší.

Okrem liečivého jazera je rašelinové bahno v Hévíze 

jedinečné na celom svete. Jeho účinok je podobný 

tejto vode, avšak omnoho intenzívnejší. Vďaka 

obsahu rádia tíši bolesť, obnovuje nervový systém a 

stimuluje regeneráciu buniek a metabolizmus.



Tradičné termálne kúry

Osobné liečebné plány, ktoré sú v ideálnom príprade najmenej 10 dňové, sú vypracované podľa komplexných 

testov, ktoré určia špecialisti. Pri liečbe s odbornou kvalitou nám pomôžu nielen v nemocnici Szent András, ale 

aj v mnohých rekreačných centrách a v hoteloch.  Pri individuálnej liečbe je liečebný plán zostavený na mieru 

pre každého pacienta.

VedelI STe, že 

kúpele s váhami vyvinul špecialista 

dr. Károly Moll v roku 1950?

Anióny mg/l
chlorid 23
bromid 0,11
jodid 0,021
fluorid 1,4
sírany 64
hydrogén uhličitany 378
sulfidy 3,2
Celkové množstvo aniónov spolu  470
Kyselina metaboric 0,5
Kyselina metaflint 43
Kyselina uhličitá – voľná 86
Rozpustený kyslík  3,6
Spolu  754
Radón (Bq/L) vo vode 3,8-0,8

Zloženie vody

Katióny mg/l
Draslík 6,8
Sodík 27
Amónium 0,32
Vápnik 81
Horčík 36
Železo 0,04
Celkové množstvo katiónov spolu  151



S p a 
   & Wellness

Na začiatku „wellness dovolenky“ je najdôležitejšie 

posúdiť telesnú kondíciu človeka. 

V centre pozornosti individuálnych wellness 

programov stojí jednotlivec a najmä prevencia.

Hlavným cieľom je zrušenie stresu a vytváranie 

a rozvýjanie harmonického a zdravého životného 

štýlu. V Hévíze čaká návštevníkov bohatý prog-

ram, samozrejmosťou je aj to, že vedľa tradičných 

liečení sa nájdu aj najmodernejšie medical wellness 

a selfness trendy. Hotely v Hévíze ponúkajú

návštevníkom najlepšie a najkvalitnejšie masáže, 

Liečenie v Hévíze je vynikajúce nielen pre jeho uzdravujúce 
účinky, ale aj ako odpočinok, relaxácia a prevencia pred 
ochoreniami. 

kozmetické techniky podľa kritérií širokej škály 

kúpeľov a saún najlepšie, a pri tom nezabúdajú na 

zdravé stravovanie. Vďaka poskytovateľom služieb 

v Hévízi si hostia ubytovaní v súkromí môžu vybrať 

so širokej ponuky športov, skrášľovacích procedúr 

alebo len drobných fyzických alebo duchovných 

rozmaznávaní, ktoré uspokoja všetky ich nároky. V 

Hévízi je liečenie a byť zdravým taktiež jedným z 

cieľov miestnych podujatí, kultúrnych programov a 

aktivít. dovolenka strávená u nás pomáha rozvíjať 

harmonický a na zdravie zameraný životný štýl, a 

to nielen počas trávenia dovolenky, ale taktiež pre 

každodenný život.



Kvalita a profesionalita

Neváhajte a kontaktujte našich wellness 
odborníkov pri výbere ideálnej liečby! Napríklad 
rozšírená fínska sauna sa neodporúčá na vysoký 
krvný tlak, v tomto prípade je jednoznačne 
odporúčaná ifrasauna. Výber je obrovský, nie je 
jednoduchou úlohou vybrať si z veľkej ponuky od 
tradičnej aroma-masáže až po exotickej lomi-lo-
mi. Pri starostlivosti o pleť potrebujeme znalecký 
posudok, pretože liečba závisí od typu pokožky. 

Chutné čokoládové, jadierkové, bahenné alebo 
bylinné zábaly nám poskytujú odlišné účinky.

Zapamätajte si, že je lacnejšie predísť zdravotným 
problémom, ako liečiť už vážnejšie choroby! 
Už v mladom veku venujme väčšiu pozornosť 
svojmu zdraviu!

VedelI STe, že 

návšetníkov čaká viac ako 100 

kvalifikovaných masérov v Hévíze?



V  l o n e 
      prírody

Či už je to chôdza do kopca Zala alebo pešia turistika 

v Keszthelyi- v horských lesoch, okolie Hévízu 

ponúka mnoho možnosti na turistiku. 

V meste je vybudovaná cyklistická trasa, ktorá spája 

cesty okolo jazera Balatón. 

Jazda na koni je tiež samozrejmou možnosťou, ale 

nemusia sa báť ani tí, ktorí uprednostňnujú vodné

Užívajme si svieži pocit pohybu, a strávme viac času 
v krásnej prírode!

športy ako napríklad plachtenie alebo vodné lyže, 

taktiež Vám ponúkame možnosť vyskúšať rogalo a 

let teplovzdušným balónom.

Navštívte našu webovú stránku, aby ste sa dozvedeli 

viac o našich športovo-cyklistických programoch!

VedelI STe, že 

jazero Hévíz, Tapolský sopečný 

kužel a „poloostrov“ v meste Tihany sú 

na zozname ponukovej listiny 

svetového dedičstva?



Raj gurmanov

Pre tých, ktorí sa rozhodli vychutnávať tento magický nápoj, je k dispozícii mestská časť s názvom 
„Egregyi“ plná vínnych pivničiek a reštaurácií, kam sa môžete odviezť malým vláčikom. Nepatrne tratiaca 
sa vôňa chutného jedla a tóny živej hudby lákajú každý večer svojich hostí do vysvietených pivničiek a 
reštaurácií. 

Milovníci tradičnej maďarskej kuchyne, ba aj tí, 
ktorí hľadajú medzinárodné jedlá, môžu nájsť v 
Hévízi to pravé pre svoje chute. Návštevníci tu 
môžu na jedálnych lístkoch nájsť vždy niečo nové, 
niečo originálne, ale nechýbajú tam ani tradičné 
kulinárske majstrovké kúsky šéfkuchárov. 

Okrem pravých hostincov, obchodíkov s pečivom 
a kaviarničiek, spomienky oživujúcich barov a 
reštaurácií, hostí čakajú roztrúsené staré vínne 
pivnice pomedzi vinice. Ďalšou kuriozitou je 
tzv. „víno Hévizu“, ktoré sa každoročne vyberá a 
možnosť ochutnať ho máte v množstve hotelov 
a reštaurácií. 



A t m o s f é r a 
     festivalov

Užite si kultúrne podujatia v meste Hévíz! Celý 

rok Vás čakajú rôzne koncerty, výstavy, tanečné 

predstavenia a festivaly. Naši medzinárodní 

návštevínci si môžu vychutnať ozajstnú maďarskú 

kultúru s hudbou, ako 100 Tagú Cigányzenekar, Mik-

lósa erika, lajkó Félix, Mága Zoltán, Operett Színház 

(divadlo Operety), Szegedi Kortárs Balett (Súčasný 

Segedínsky Balet).

Čakajú Vás živé koncerty, známi umelci: klasická hudba, 
pop, opereta, folk a tanec je stálym doplnkom.

Oplatí sa objavovať historické dedičstvo v meste 

Hévíz! Významnou pamiatkou sú ruiny rímskej 

záhrady a hrob rímskeho vojaka už od 1. st. pred 

n.l. Kostol z XIII. storočia, ktorý pocháza z panovania 

rodu Árpádovcov nás očarí so svojou stredovekou 

atmosférou. Meno rodiny Festeticsovcov je spojené 

s kultúrnym dedičstvom v historii mesta, kedže oni 

sú zakladateľmi kúpeľov a historických budov na 

aleji Schulhof (ako napríklad dom Rákócziovcov). 

Barokový kaštieľ Festeticsovcov v meste Keszthely je 

tretím najväčším autenticky zariadeným kaštieľom 

v krajine.



Kultúra

PonUka ProGramoV

Fašiangový Karneval  
 8-10. február, Deák tér

Veľkonočné slávnosti 
 30. marca-1. apríla, Deák tér

III. Štastné mierumilovné časy v Hévíze
 27. apríla-1.mája, Festetics tér, Deák tér

Cirkevné slávnosti
 18-20. mája, Deák tér

Týždeň anjelov a pustovníkov
 19-23 júna, v centre mesta

Deň maďarských piesní
 12-14. júla, Deák tér

Hudobné letné večery
 2-4. augusta, Deák tér

II. Vinný festivál v meste Hévíz - Celoštátny Jampi-
stretnutie a dni hudby rock‘n’roll
 14-20. augusta, Deák tér

Nájdite si naše aktuálne programy na stránke www.heviz.hu!



 1 Fa-Ló Büfé
 2 Gyöngyvirág Restaurant
 3 Kocsi Csárda
 4 Korona Restaurant
 5 Korzó Kávézó és Fagyiszalon
 6 Ludwig Borozó
 7 Macchiato Caffe
 8 Magyar Csárda Restaurant
 9 Malomkerék Vendéglő
 10 Rezi Borház – Strázsai Pincészet
 11 Sörsarok – Hofbräu Vendéglő
 12 Vilmos Pince
 13 1000 ÚT Utazási Iroda
 14 5-LET Ruhaszalon
 15 Admirál Optika
 16 Aiyara Thai Massage
 17 Ambuláns Fizioterápiás Centrum
 18 Annex Optik 
 19 Balaton Ballooning
 20 Broadway Fashion Butik
 21 BusExpress – Airport Transfer
 22 Fox Auto Rent
 23 Gábor Massage
 24 Gelencsér Dental
 25 Hévízi Sajtház
 26 Hévíz Taxi
 27 Hodent Fogászat
 28 Janko’s Bike Team
 29 Mega-sol Kft.
 30 Mutsch Ungarn Reisen
 31 Robinson Tours
 32 Szasza-Tours Bt.
 33 Szemőr Bt.
 34 Wellness Kozmetika
 35 Zalathermal Utazási Iroda
 36 Zena Beauty + Med Center
 37 Lotus Therme Hotel & SpaHHHHH

 38 Danubius Health Spa Resort AquaHHHH

 39 Danubius Health Spa Resort HévízHHHHsuperior

 40 Palace Hotel HévízHHHH

 41 Hotel Európa fitHHHHsuperior

 42 Hotel Spa HévízHHHH

 43 Kolping Hotel Spa & Family ResortHHHH

 44 NaturMed Hotel CarbonaHHHHsuperior

 45 Prestige HázHHHH

 46 Honvédkórház - ÁEK Hévízi Rehabilitációs Intézet
 47 Abbázia Group Hotel KalmaHHH

 48 Hotel AquamarinHHH

 49 Hotel ErzsébetHHH

 50 Hotel NapsugárHHH

 51 Hotel SanteHHH

 52 Hunguest Hotel HeliosHHHsuperior

 53 Hunguest Hotel PanorámaHHH

 54 Park Hotel HévízHHH

 55 Castrum GyógykempingHHHH és PanzióHHH

 56 AAL Apartmanok
 57 Abolem Villa
 58 Adler Apartman
 59 Antal Ház
 60 Arany Szőlő Wellness Apartmanház
 61 Centrum Apartmanház
 62 Club Unicum Apartmanház
 63 Eszter Apartman
 64 Feng-Shui Wellness Apartmanház
 65 Fortuna Villa
 66 Gabi Villa
 67 Guszti Villa
 68 Harmónia Apartman
 69 Három a Kislány Vendégház
 70 Házisárkány Vendégház
 71 Judit Villa
 72 Kaktusz Villa
 73 Klára Villa
 74 Mónika Apartman
 75 Napfény Apartmanház
 76 Relax Apartmanház 
 77 Timpa Apartmanház
 78 Trenddent Vendégház
 79 Villa Mediterran 
 80 Villa Viktória
 81 Williams Haus
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 Бюро «Туринформ» г. Хевиз
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Hévíz GPS koordináta:
46° 47’ n, 17° 11’ o

www.heviz.hu

Ako sa dostať do mesta Hévíz?

V centre mesta Hévíz sa nachádza v informačná kancelária Tourinform, kde sa môžete informovať 

o programoch, o cestovných poriadkoch alebo o meste.

mesto a aj jazero je ľahko dostupné.

Autom

Z Bratislavy je najrýchlejšou možnosťou na diaľnici 

84, z Košíc na diaľnici M3 a M7, ale pre krajší 

cestovný zážitok sa oplatí zvoliť si trasu z diaľnice 

M7 hlavnú cestu 71, čo sa nachádza na severnej 

časti maďarského „mora“ Balatón.

Mestskou hromadnou dopravou

S autobusovou dopravou z Budapešti, alebo vlakom 

je ľahké sa dostať do mesta Keszthely, a odťiaľ na Vás 

čaká iba 15 minutová autobusová trasa do Hévízu.

Viac informácií: Hévízský Turisticky nonprofit S.r.o. Tourinform Hévíz
H-8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. • Tel.: +36 83 540 131 • Fax: +36 83 540 132 • e-mail: heviz@tourinform.hu

ImPrInT
Publisher: Tourism Non-profit Ltd. of Hévíz
Photo: Tucsek Tünde • Visuart Fotó • Endre Szántó • Hévíz Thermal Lake and St Andrew’s Rheumatism Hospital 
Balaton Ballooning • I. Gróf Festetics György Cultural Centre
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karta Hévíz+ cestovný 
pas Hévíz

Užite si zľavy karty Hévíz 
a vyhrajte s cestovným pasom 

Hévíz!

• Zľavy na kúpeľ v jazere
• 1 hodinové parkovanie zadarmo na veľkom 

parkovisku
• 1 hodinové alebo poldňové zapožičiavanie 

bicyklov v kancelárii Tourinform
• zľavnené ponuky vo viac než 20 reštaurácii
• zľavnené tradicionálne terapie v Hévíze
• zľavnené vstupné do tradicionálnych 

kúpeľových hotelov

očakávajú Vás rôzne ponuky zadarmo, 
ktoré sú spojené s kartou Hévíz. 

Využite každú príležitosť čo Vám poskytneme 
a žiadajte si kartu Hévíz počas pobytu 

v hoteloch alebo v kanceláriách Tourinformu 
Hévíz! 

Kartu Hévíz dostane každý návštevník, ktorý u nás 
strávi najmenej dve noci. Karta je nominálna 

a platí pre celú rodinu! Karta je platná od príchodu 
až do dňa odchodu.

Passport Hévíz je cestovným 
pasom do raja relaxácie 

a oddychu!

Je jediným cestovným pasom, s čím môžete 
vyhrať oDDYCH SnoV v meste Hévíz!

Zbierajte body za svoje nákupy a potom vymente body za krásne 
darčeky! Po odovzdaní passportu môžete hrať ďaľej a môžete 
vyhrať darčekový balíček Hévíz, alebo hlavný darček: 3 dňový 
(2noci) ODDYCH SNOV v meste Hévíz!

Hévíz-Spa and St. Andreas Rheumatological 
Hospital Public Utility Company

Nonprofit Ltd.

Plus jeden dôvod 
na oddych!

M A D’A R S K O


