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Alpokalja

ZÁMEK
ESTERHÁZY
Fertőd

#jakocísař
#zakletýzámek
#obklopujeměhistorie

Největší a nejluxusnější barokněrokokový zámek v zemi se nachází
v bažinaté oblasti Neziderského
jezera, lemovaného rákosím, bohaté
na divokou zvěř.
byl postaven v duchu hesla

„Co může udělat císař, to
dokážu i já!”
Město Eszterháza navštěvovaly nejen
vysoce postavené rody té doby, ale
i císařovna-královna Marie Terezie,
žil a tvořil zde i hudební skladatel
Joseph
Haydn.
Vstupem
přes
kovanou hlavní bránu se před námi
otevírá okrasné nádvoří obklopené
zámeckými křídly.

„Pán je Hrad, Divadlo i Les. Na tomto
krásném místě se mi všechno líbí a
současně je všechno i poučné. ”

Při vstupu na okrasné nádvoří
na kolemjdoucí zapůsobí kovaná
hlavní brána, kašny s výjevy zabíjení
draků v hlavní budově, balkony a
dvouramenné elegantní schodiště
vedoucí do sálu v patře.

cestovatel v 18. století.

ZÁMECKÝ SLOVNÍK:
• Sala Terrena – letní jídelna je centrem
hradu, odkud je vidět zahradní
kompozice.
• Goose foot allele – tři radiální vizuální
osy vycházející z jídelny

1

• Parter – otevřená barokní okrasná
zahrada
• Regnum Marianum – freska
typická pro dobu, Svatý Štěpán
nabízí zemi Panně Marii

Růžová zahrada byla
vytvořena na přání hraběnky
Cziráky Margit, z více
než z více než 600 odrůd
šlechtěných v té době se do
dnešních dnů zachovalo asi
300 odrůd růží.

i
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SZÉCHENYI
MUZEJNÍ
ŽELEZNICE
Nagycenk

#řízenílokomotivy
#animěnesundáte
#huránacestováníčasem

Poblíž zámku Széchenyi ve vesnici
Nagycenk, vedle Hársfasor (Lipová
alej) můžeme cestovat v čase.
Na 4 kilometry dlouhé klikaté
trati vozí bafající parní lokomotiva
Széchenyiho
muzejní
železnice
cestující toužící po nostalgii mezi
zámkem Széchenyi v Nagycenk a
nádražím v Fertőboz.
Cestou viditelné drobné budovy
strážnic
jsou
replikami
starých
železničních zařízení. Strážní budovy
pojmenované Bátorság, Nádtelep a
Szurdokpüspöki jsou krásná místa
na cestování.

Pri tříobloukovém
mostě přes potok Ikva
vláček na pár minut
zastaví, aby si cestující
mohli vyfotit krajinu a
tuto technickou
zajímavost.

Parní lokomotiva byla
vyrobena v roce 1923
pravděpodobně s
komínem typu
„čapí hnízdo”,
v průběhu let
byla přetvořena
do dnešní podoby.

Dráhu s rozchodem
760 mm využívají lehká
kolejová vozidla,
která byla zrušena v
různých částech země.

i
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HRAD
JURISICS

Kőszeg

#obráncihradu
#všichnijsmesepřevlékli
#doboje

Zámek Kőszeg čeká na své návštěvníky
stálými expozicemi a mnoha programy.
Ve zbrojnici si mohou návštěvníci
prohlédnout středověké zbraně a
oblečení, v rytířském sále se promítají
filmy o historii města a hradu, pořádají
se výstavy.
Pro návštěvníky jsou zdarma připraveny
hry Vármustra a historické kostýmy.
Ze západní věže je nádherný výhled na
vyhlídku Ó-ház (Starý dům), Sultánovu
vyhlídku a na kostel Kalvária.

První zmínka o hradu Kőszeg
pochází z roku 802, v
Einhardově kronice je zmíněn
jako castellum Guntionis.

V roce 1532 ubránil hrad
obrannými triky a chytrou
diplomacií před tureckou armádou
čítající 50-55 tisíc jezdců.

Na stálé expozici Stůl a
kuchyně zeměpána se lze
seznámit se způsoby vaření a
stravovacími zvyky z XII-XVI.
století.

Na počest Miklóse Jurisics a
obránců hradu se ve městě Kőszeg
zvoní v 11 hodin.

i
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ARBORETUM
KÁMONI
Szombathely

#konečněvpřírodě
#jakátovůně
#objímejstromy

V mestě Szombathely se nachází v
Arborétu Kámon nejbohatší sbírka
dřevitých keřů v Maďarsku a plantáž
jehličnanů národního významu.
V arborétu se můžeme procházet ve
stínu nádherných javorů, dubů a jedlí,
můžeme obdivovat obrovské bahenní
cypřiše a květiny.

Nejúchvatnější
pohled poskytuje
arboretum v
údolí potoka
Gyöngyös v květnu,
když rozkvétají
Rododendrony.
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Arboretum má
mimořádně bohatou
sbírku keřů, kromě
toho je zde největší
sbírka jehličnanů v
Maďarsku.

i
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CÁK
VINNÉ SKLEPY
Cák

#dvanalavičce
#jakozadávnýchčasů
#krásnánevěsta

ÉRSEK
ÉDEN

Devět vinných sklepů, které se
zachovaly v původním stavu, si
můžete prohlédnout v otevírací době
Národopisného muzea v přírodě. V
kaštanovém sadu na úpatí kopce nad
vesnicí u Kőszegu čeká na návštěvníky
osm bývalých vinných sklepů,
zařízených jako muzea.

Rábakecöl

#gastrozážitek
#lanýžejsounaševášeň
#pesnekouše

i

Lanýžový gastro areál Érsek Éden
nabízí kvalitní lanýžový program
pro jednotlivce, inovativní hráče v
cestovním ruchu, pohostinství a
hotelnictví, stejně jako pro firemní akce.

Mezi starobylými vinnými sklepy
patří k nejpozoruhodnějším místům
oblasti Kőszeg řada sklepů s doškovou
střechou v kaštanovém sadu u Cáku.
V současné době funguje jako skanzen,
v budovách je výstava různého starého
vinohradnického
a
enologického
zařízení, jsou zde vystaveny postranní
vřetenové,
kamenné
a
středně
vřetenové lisy na hrozny a v jednom ze
sklepů je bednářská expozice.

Uvedou hosty do speciálního světa
lanýžů na gastroprohlídce ve třech
krocích v autentickém prostředí.

Vinné sklepy a lisovny sloužily nejen
k výrobě vína, ale také ke skladování
kaštanů a ovoce. K vidění je zde
nejstarší kamenný lis vyrobený v roce
1778.

Rezervujte si Truffle-show, kvalitní
vaření a ochutnávku lanýžů v podání
šéfkuchaře.

i
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Bílé kouzlo je nejdražším druhem
lanýžů. Jednotlivé kusy rekordních
rozměrů se nezřídka prodávají za
100 tisíc a více eur a dostanou se do
některé z restaurací v Hong Kongu,
Singapuru nebo New Yorku.
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BÜKFÜRDŐ
THERMAL
& SPA
Bükfürdő

#skočzbubliny
#celýdenskluzavky
#kosmetikasoriginálníléčivouvodou
#prémiovéprázdniny

Lázně Bükfürdő Thermal & Spa
jsou druhé největší lázně v zemi.
Bükfürdő Thermal & Spa nabízí svým
návštěvníkům nejkvalitnější možnosti
relaxace a zábavy se světoznámou
léčivou vodou a vlastní kosmetikou.
Na ploše 14 hektarového parku
pokrytého stinnými stromy láká své
návštěvníky ke koupání 34 krytých,
polokrytých a venkovních bazénů. Ve
výjimečně bohaté nabídce bazénů se
nachází kromě bazénů s léčivou vodou
i bazény vhodné ke sportování, dále
bazény pro rodiny anebo bazény pro
děti.

Skluzavka anakonda
se dlouho klikatí,
kamikaze s prudkým
propadem je
skutečnou zkouškou
odvahy,
na cibulové skluzavce
přijíždíte točivým
pohybem do vody
jako v odstředivce.
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Minerální látky,
které jsou
ve velkém množství
přítomné ve vodě,
pečují nejen o stav
našich kostí,
ale blahodárně
působí i na
pokožku.
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BÜKFÜRDŐ
THERMAL
& SPA
Bükfürdő

#promilovníkysauny
#alpskásennáparnílázeň
#ostrovklidu
Alpská senná parní lázeň Kraxenofen® s
alpskou atmosférou je v Maďarsku jedinečná.
Esence olejů obsažená v bylinkovém senu
proudí a příjemné teplo se rozlévá v oblasti
zad a krku.

SAUNA WORLD
Pro milovníky saun jsou k dispozici
kromě jiného parní lázně, infrasauna,
aroma sauna, venkovní čertovská
sauna a finská lesní sauna. Nerušenou
relaxaci po použití sauny umožňuje
vnitřní odpočinková část sauny a
útulná saunová zahrada s deseti druhy
saunových kabin, zážitkových bazénů
a s jacuzzi.

MEDICAL WELLNESS
A Medical Wellness hýčká své hosty v
Maďarsku jedinečnou nabídkou lázní,
koupelí, relaxačních masáží, zábalů
a tělových regeneračních procedur.
Zážitek z obnovy završuje použití
kvalitního masážního krému, zábalů a
kosmetických přípravků vyrobených z
věhlasné léčivé vody Bük.

i
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GREENFIELD
HOTEL
GOLF & SPA

GREENFIELD
GOLF
Bükfürdő

Bükfürdő

#swing
#iprozačátečníky
#golfjakovefilmech
#vendopřírody
#pogolfulázně

#exkluzivníhýčkání
#znovuzrozenýhotel
#jemnáeleganceswing
Hotel se nachází v krásné zelené
oblasti, v sousedství 18 jamkového
golfového hřiště „championship” v
Bükfürdő. Zrekonstruovaný hotel s
207 pokoji s exkluzivním lázeňským
a saunovým světem o rozloze
3500 m2, vlastní léčivou vodou
Greenfield, zcela novým zábavním
centrem
Chill
&
Fun,
řadou
rozmazlujících
procedur
nabízí
jedinečnou
kombinaci
wellness
a golfových hotelů pro dokonalé
načerpání nových sil. Restaurace
GreenGarden
s
jedinečným
panoramatem
nabízí
výjimečné
gastronomické zážitky se specialitami
mezinárodní kuchyně a maďarskými
specialitami.
Hotel se vydal na cestu úplného
znovuzrození, na své hosty čeká od jara
2022 obnovený interiér a ještě lepší
nabídka služeb.

i
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NA PLOŠE 1 000 000 M2 VYTVÁŘÍ
JEDINEČNÉ KLIDNÉ PROSTŘEDÍ
10 000 TOPOLŮ, 7 RYBNÍKŮ
A 100 RŮZNÝCH DRUHŮ PTÁKŮ

i

V roce 2021 v Bükfürdő oslavilo
18
jamkové
golfové
hřiště
„championship” po velké rekonstrukci
své 30. výročí, očekává ty, kteří si
chtějí zahrát golf a odpočinout si. Své
brány otevřelo kromě profesionálních
sportovců i začátečníkům a hostům,
kteří golf teprve „poznávají“. V rámci
programů „ochutnávka golfu“ se
rodiny i páry mohou seznámit se
základy golfu, mohou si vyzkoušet
zážitek z jízdy v golfovém autě a na
čerstvém vzduchu se mohou sejít v
nádherném prostředí.

Užijte si jedinečný svět idylické
krajiny a kouzelné panorama krásně
udržovaného
100
hektarového
golfového hřiště.

i
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VINORA
VINAŘSKÝ DŮM
Csepreg

Bük

#vevínějepravda
#vínovinory

Rodinné vinařství Vinora v obce
Csepreg se nachází na břehu přehrady
hory Bene s krásným výhledem na
vinici a jezero. Oblast vinic patří do
vinařské oblasti Sopron, 60 % bílých
a 40 % modrých hroznů roste v
nejlepších jižních vinicích Csepreg.

BÍLÁ, RŮŽOVÁ A ČERVENÁ VÍNA
JSOU SKLADOVÁNA
V NEREZOVÝCH TANCÍCH
A ZRAJÍ V DUBOVÝCH SUDECH.

i

Vína jsou k dispozici také v ubytovacích
zařízeních
Vinora.
Degustace
a
exkurze za vínem jsou pořádány pro
skupiny min. 10 osob.
Potenciál a prostředí poskytují takové
alternativní možnosti programu pro
hosty Bükfürdő, jako jsou lov, rybaření,
cyklistika a turistika.

i
17

PRO VÍCE
INFORMACÍ
KLIKNĚTE
SEM

KŘIŠŤÁLOVÁ
VĚŽ
DOBRODRUŽNÝ
PARK
#áááááááááá
#životjedobrodružství
#nakolevmracích
#hlavníjebezpečnost

3 stupňová zážitková dráha, jedinečná
v Maďarsku, je vybavena 90 prvkama.
Můžeme postupovat podle vlastního
uvážení, buď přeskakovat těžší části,
nebo opakovat úseky, které se nám
líbí. Obří houpačka a jízda na kole ve
výškách: takové a podobné zážitky
nás čekají na 17 metrů vysoké lezecké
dráze Křišťálové věže v Dobrodružném
parku, která se klikatí vzduchem v
délce více než kilometr.
Netradiční rekreace je okořeněná obří
houpačkou a 200 metrů dlouhým
Flying Fox skluzem, na kterém si
mohou směle zapištět skupiny přátel
nebo i celé rodiny.
Dobrodružná dráha se může pochlubit
nejen svou výškou: svou velikostí
totiž umožňuje dobrodružné zážitky
najednou až 120 osobám. Mini
Křišťálová věž, která se nachází u paty
věže, je otevřena dětem již od 3 let.

i
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HUNGUEST
HOTEL
RÉPCE GOLD

NAUČNÁ
STEZKA V
KORUNÁCH
STROMŮ

Bükfürdő

Althodis (A)

#plnýkomfort
#hýčkáníisrodinou
#přímouchodboudolázní

#venkuvpřírodě
#vkorunách
#iskočárkem
Althodis, který se rozprostírá na ploše
Přírodního parku Írottkő, se nachází
20 km od města Kőszeg. Poblíž obce
vede 500 metrů dlouhá naučná stezka
vinoucí se mezi korunami stromů.

Čtyřhvězdičkový
Hunguest
Hotel
Répce Gold se nachází hned vedle
termálních lázní Bükfürdő Thermal &
Spa.
BARVY POKOJŮ PŮSOBÍ
STŘEDOMOŘSKÝM DOJMEM.

Věže spojuje dřevěný most postavený
na dřevěných nohách a na konci naučné
stezky můžeme krajinu obdivovat z
rozhledny. Dokonalý víkendový pobyt
pro celou rodinu!

i

Hosté hotelu mohou využívat služeb
lázní – jedinečným způsobem v
Bükfürdő – přes vytápěnou uzavřenou
chodbu v pohodlí županu.

NEJVYŠŠÍ BOD MOSTU STOJÍCÍHO
NA DŘEVĚNÝCH NOHÁCH JE VE
VÝŠCE 22 METRŮ, TO UMOŽŇUJE
POZOROVAT LESNÍ ŽIVOT Z
TĚSNÉ BLÍZKOSTI.

Domácí a mezinárodní kuchyně, lobby
bar s terasou, wellness ostrov, stinný
park, dětské hřiště a nespočet dalších
příležitostí každý den v roce.

i

Dřevěné sochy zvířat v životní velikosti
pro nevidomé a slabozraké dotvářejí
zážitek z lesa.
Při procházce mostem Vám pomohou
zorientovat se informační tabule, také
v češtině.

i
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zdroj: alpannonia®
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HRAD
LÉKA

Lockenhaus (A)
#zámekduchů
#zemělegend
#živáhistorie
#rytířskýhrad

PŘÍRODNÍ
PARK
ÍROTTKŐ

ZÁMECKOU
KAPLI
ZDOBENOU
MALBAMI V BYZANTSÉM STYLU BY
MĚLI NAVŠTĚVOVAT KOLEM PŮLNOCI
POUZE JEDINCI S PEVNÝMI NERVY,
PROTOŽE PODLE POVĚSTI V TÉTO
DOBĚ ZDE STRAŠÍ ZATRACENÉ DUŠE
DÁVNO ZEMŘELÝCH MNICHŮ.

Kőszegské pohoří

i

#dobružnétůry
#zakousnisedovzduchu
#kouzelnývrch

Hrad Léka (Lockenhaus), nyní část
Rakouska,
je
nejpozoruhodnější
památkou v okolí Kőszegu. Středověký
rytířský hrad stojící na skále otékané
potokem Gyöngyös, vedle jezírka,
nabízí komplexní středověký zážitek
s různými výstavami a nepřetržitými
akcemi v nádherném zalesněném
prostředí.

Írott-kő je svými 888 metry nejvyšším
bodem pohoří Kőszeg a celého
Zadunají. Přírodní park Írottkő láká
návštěvníky na výlety s alpskou
atmosférou po celý rok. Rozhledna
postavená na vrcholu v roce 1913 se
nachází ve dvou zemích současně a
lze ji navštívit z Maďarska i Rakouska.

Nedávno otevřená expozice netopýrů
v zámecké budově zavede návštěvníky
do zvláštního světa nočních tvorů na
ploše šesti sálů na dvou podlažích.
Z různých filmů se dokonce promítá
speciální infračervený film o početné
netopýří kolonii žijící v okolí hradu.

Od vyhlídky ve vzdálenosti asi 40
metrů se na rakouské straně nachází
skalní útvar, podle kterého dostala
hora své jméno, a na kterém jsou
dodnes viditelná vyrytá písmenka C
B E, která pravděpodobně označovala
hraniční čáru mezi panstvím Batthyány
a Esterházy (Confinia Batthyányana
Esterhazyana).

Vedle staré věže se v paláci nachází
jedna z nejoblíbenějších hradních
atrakcí, mučírna, jejíž součástí je
legendární Železná panna, základní
nástroj rané akupunktury.
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V DOBĚ ŽELEZNÉ OPONY BYLA VYHLÍDKOVÁ
BUDOVA OBEHNÁNA DRÁTĚNÝM PLOTEM A
PONECHÁNA NA RAKOUSKÉ STRANĚ A BYLO
MOŽNÉ JI NAVŠTÍVIT POUZE ODTUD. STÁTNÍ
HRANICE, O KTEROU SE KDYSI PEČOVALO, JE
VIDITELNÁ POUZE DÍKY BŘEZOVÉMU LESU,
KTERÝ VYROSTL Z NÁLETŮ.
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Visitbuk.hu
#vidětazažít
#relaxaznovuzrození
#zažijbükfürdő

KO S M E T I KA

FARM-TO-TABLE,
TUDÍŽ OD PRODUCENTA NA STŮL
Značka Bükfürdői Esszencia jako
ochranná
známka
zaručuje,
že
zákazníci najdou na trhu lokální a
kvalitní produkty. Mohou si do svého
domova přinést chuť a vůni oblasti,
tedy Esenci Bükfürdő.

s originální lécivou vodou

KNEIPP PARK
Jeho zvláštností je 510 metrů dlouhá
suchá nášlapná dráha Kneipp®, jejímž
základem jsou oblázky, kameny,
drť, borová kůra a šišky různých
velikostí. Bosá chůze nabízí přirozené
osvěžení. Ve vznášejících se zámotcích
Organického Bodu na čerstvém
vzduchu zažijete příjemnou relaxaci.
UBYTOVÁNÍ
Chcete zažít dobrodružné kempování
nebo si chcete odpočinout s kvalitním
a plným servisem? Při vyhledávání
perfektního ubytování, které bude
vyhovovat vašim potřebám, pomůže
visitbuk.hu.
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SKOK NA
STRÁNKY
WEBSHOPU

