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 stolica Węgier jest uważana za jedno z najpiękniejszych miast Europy. Powstała ona w 1873 r. z 
połączenia trzech istniejących miast: Budy, Óbudy i Pesztu. Buda jest bogatszym obszarem z 
zamkiem królewskim, a Peszt jest miejscem "ciągłej" zabawy. 

 Jezioro Balaton na Węgrzech jest największym w kraju i jednym z większych akwenów 
słodkowodnych w Europie. Ma ono aż 77 km długości, a w najszerszym miejscu jego szerokośd 
przekracza 14 km. 

 Archeolodzy odkryli na Węgrzech 21 miejsc, w których władcy starożytnego świata zażywali ciepłych 
kąpieli. W sumie na Węgrzech jest ponad 1000 kąpielisk termalnych 

 Mało kto zdaje sobie sprawę, że codziennie używane przez nas narzędzie jakim jest długopis zostało 
wynalezione przez Węgra László Bíró. Kostkę Rubika również wynalazł Węgier 

 Na Węgrzech istnieje ponad 1000 odmian papryki. Najostrzejsza z nich jest 100 razy mocniejsza niż 
papryczka chili 

 "Polak, Węgier - dwa bratanki" - to znane powiedzenie z czasów króla Stefana Batorego, który w 
Polsce przeciwstawił się samowoli szlachty, powołał Akademię Wileoską i przeprowadził reformy 
wojska. 

 jezioro termalne w Héviz jest sławne w całej Europie. Tafla jeziora pokryta jest czerwonymi 
indyjskimi liliami wodnymi. Héviz jest jedynym miejscem w Europie, gdzie kwiaty te rosną na wolnym 
powietrzu. 

 Park Narodowy Aggtelek tu znajduje się jedna z największych jaskio krasowych w Europie  - jaskinia 
stalaktytowa Baradla. 

 Chleb pojawia się na węgierskim stole automatycznie, ponieważ "posiłek bez chleba, to nie posiłek". 
Stare porzekadło mówi, że Węgrzy "nawet chleb jedzą z chlebem". 

 W Budapeszcie znajduje się trzeci co do wielkości budynek parlamentu na świecie. 
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Budapeszt Stolica Węgier, nie bez powodu uważana za jedną z najpiękniejszych w Europie. Magiczne 
miasto, które warto odwiedzid leży nad rzeką Dunaj, która dzieli go na dwie części prawobrzeżną, 
pagórkowatą Budę i lewobrzeżny, nizinny Peszt. Od 1242 Buda była stolicą Węgier, od 1350 - stałą 
rezydencją królów węgierskich, natomiast Peszt - ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym. Najwcześniejsze 
ślady osadnictwa ludzkiego w pobliżu Budapesztu pochodzą z epoki kamienia łupanego, około 100 do 40 
tysięcy lat p.n.e. Budapeszt słynie z doskonałej komunikacji miejskiej. To właśnie tutaj powstała w 1896 
roku druga na świecie linia metra. Teraz budapesztaoskie metro należy do Światowego Dziedzictwa 
Kultury. Stolica Węgier słynie z pomników lwów. Jest ich kilkanaście, różnej wielkości i w odmiennych 
stylach. Budapeszt jest zbudowany na systemie podziemnych jaskio ze źródłami termalnymi. Pod 
miastem znajduje się m.in. długie na 86 metrów jezioro. Na liście Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO znajduje się także cały kompleks zabudowao królewskich wraz z całym Wzgórzem 
Zamkowym. Najbardziej charakterystycznym elementem miejskiego krajobrazu Budapesztu jest 
panorama nabrzeża Dunaju z przepięknym, neogotyckim gmachem Parlamentu, będącym symbolem 
stolicy i całego kraju. W krajobrazie miasta wyróżnia się także Góra Gellerta - wzniesienie z 
pozostałościami XIXwiecznej cytadeli. Do najważniejszych zabytków Budy, dzielnicy zamkowej, będącej 
niegdyś odrębnym miastem, należą: gotycki kościół św. Macieja, romaoska baszta Rybacka oraz Zamek 
Królewski. 

Atrakcje turystyczne stolicy 
Buda- Wzgórze Zamkowe - zabytek ten 
znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO.  
Wzgórze Zamkowe (Vár-hegy) jest bez wątpienia 
najbardziej reprezentacyjnym miejscem w 
Budapeszcie. To tu znajduje się najstarsza częśd 
miasta i Zamek Królewski, a układ ulic i zabudowa 
zachowała swój pierwotny charakter. Dziś jeszcze 
podziwiad można gotyckie łuki kamienic i 
średniowieczne rzeźby ukryte na patiach i w 
pasażach barokowych w większości kamienic, a 
spacer po Starówce dostarcza niezapomnianych wrażeo. 



Zamek Królewski na wzgórzu zamkowym w 
Budzie - wybudowany w XIII w. jako obronny, 

później zaczął pełnid rolę rezydencji królewskiej, za 
czasów Marcina Korwina i jego żony Beatrycze 
zamek stał się ośrodkiem nauki i sztuki. Po 1541 r. 
zamek stracił znaczenie, gdy na blisko 150 lat zajęli 
go Turcy. Dopiero w XVIII w. Karol VI i Maria Teresa 

na ruinach 
średniowiecznego 

zamku wybudowali 
okazały pałac 
królewski. Przed 
zamkiem jest wielki plac z pomnikiem Turula (mistycznego ptaka - 
symbolu Węgier, który podług legendy dał początek Álmosowi, ojcu 
Árpáda, który sprowadził Madziarów na tereny współczesnych Węgier) 
dłuta Gyuli Donátha. We wschodnim skrzydle pałacu mieści się Galeria 
Narodowa, w południowym - Muzeum Historii Budapesztu, w zachodnim 
- Biblioteka Narodowa im. Széchény'iego, a w najbardziej wysuniętym na 
północ - Muzeum Historii Współczesnej. 

 

Gotycki kościół św. Macieja na wzgórzu 
zamkowym w Budzie – Kościół usytuowany jest 

praktycznie w samym centrum wzgórza Zamkowego. 
Świątynia  ta zwana jest również Budzioską Świątynią 
Koronacyjną,, która w rzeczywistości jest poświęcona  
Najświętszej Marii Pannie – patronce Węgier. Powstał 
w  XIIIw. I odbywały się w nim koronacje kolejnych 
królów. Wzniesiono ją w latach 1255-69. Już na 
początku swego istnienia kościół Przenajświętszej 
Panienki stał się miejscem ważnych wydarzeo 
historycznych. Właśnie w nim szlachta węgierska 
przyjmowała czeskiego króla Wacława, pretendującego na tron madziarski po wymarciu dynastii 
Árpádów w 1301r. w 1309r. odbyła się w nim pierwsza koronacja, zrywająca z tradycją namaszczania 
nowych władców wyłącznie w katedrze w Székesfehérvár. Król Karol Robert wybrał ją na miejsce swej 
koronacji, zaś król Maciej jako miejsce ślubu z aragooską księżniczką w 1475r. Kościelne organy, 

których dzwięki rozbrzmiewają do dziś składają się z ponad 7000 piszczałek. 

 

Baszta Rybacka  na wzgórzu Budy - to jeden z najbardziej 
znanych i podziwianych zabytków budapeszteoskich.  
Zbudowana w stylu neoromaoskim w latach 1895-1902 wg planów 
Frigyes-a Schulek-a w miejsce dawnych murów zamkowych. Swą nazwę 
zawdzięcza średniowiecznemu cechowi rybaków, który bronił tej części 
murów. Koronkowe wykooczenia białych murów otaczających plac za 
Kościołem Macieja oraz delikatne, bajkowe wieżyczki uważa się za 
najbardziej romantyczny zakątek na całym Starym Mieście. Z tarasów 
widokowych, wpisanych w 1987r. na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, roztacza się fantastyczny widok 
na Dunaj, Wyspę Małgorzaty, stronę peszteoską oraz Górę Gellerta. 
 

                                                                                                                                                                              
 



Stare miasto  - Plac św. Trójcy  z kolumną morową- Północny 

kraniec Wzgórza Zamkowego to najszerszy fragment całego wzniesienia 
Budy. Zbiegają się tu trzy główne ulice łączące tę częśd dzielnicy z placem 
św. Trójcy. Jest to jeden z centralnych punktów Starego Miasta w pobliżu 
świątyni NMP (=kościoła Macieja). Niewątpliwym wyróżnikiem placu św. 
Trójcy jest wznosząca się na jego środku barokowa Kolumna Morwowa. 

W 1691r. epidemia dżumy z ogromną siłą 
uderzyła w węgierską stolicę. Przerażeni 
mieszkaocy miasta regularnie wznosili 
modły błagalne, prosząc niebiosa o pomoc 
w walce z chorobą i cofnięcie 
śmiercionośnej plagi, ta jednak trwała 
nieprzerwanie przez ponad 15 lat. Kolumna 
ma symbolizowad wdzięcznośd Panu i 
ufnośd w jego wyroki. Kolumna, wykonana z wapienia w formie 
sześciokątnego obelisku, mierzy łącznie 15 metrów wysokości, a 
poszczególne zdobiące ją postaci osiągają od 1,8 do 2,8 metrów. 
Zwieoczenie pomnika stanowi grupa figur wyobrażających Trójcę Świętą, 
podczas gdy trzon kolumny zdobią anioły, cherubiny i elementy 
zdobnicze. 

Baszta Rybacka, Kościół Macieja i pomnik św. Stefana na Placu św. Trójcy na Starym Mieście 
Pierwszy władca Węgier - pomnik św. Stefana 
Prostokątny piedestał zdobią płaskorzeźby 
ukazujące ważne sceny i wydarzenia z okresu 
panowania monarchy: ceremonię koronacji, 
ustanawiania praw, budowy kościoła i hołdu ze 
strony Wiednia. Na postumencie, zwieoczonym 
w rogach figurami czterech lwów 
podkreślających majestat władzy królewskiej, 
stoi jeszcze podwyższenie w postaci półki 
podtrzymywanej przez sześd grup poczwórnych 
kolumn i dopiero na nim podziwiad można dzieło 
Stróbla. 

Most Łaocuchowy Szechenyego- Most Łaocuchowy po dziś 

dzieo uważany jest obok Zamku i Parlamentu za najważniejszy i 
najbardziej rozpoznawalny symbol Budapesztu. Budowę mostu, 
według projektu Anglika Tierney'a William'a Clark'a rozpoczęto w 
1840 roku i trwała ona 9 lat. Środkowe przęsło mostu, liczące 202 

m długości było wówczas jednym z najdłuższych  na świecie, a w 

roku 1852 na postumentach  przy wejściu  na przeprawę 

ustawiono kamienne 

lwy. Most został 
nazwany od nazwiska 
polityka węgierskiego, 
Istvána Széchenyiego, 
od którego pochodzi 
idea wybudowania 
tego mostu. Most 
łączy dwie części 
stolicy :prawobrzeżną, pagórkowatą Budę i lewobrzeżny, 
nizinny Peszt. 

 



Bazylika św. Stefana na Placu św. Stefana w 
Budapeszcie - to kontrkatedra archidiecezji Ostrzychom-

Budapeszt i największy kościół w mieście (może pomieścid 8500 
wiernych). Usytuowana jest w pobliżu Mostu Łaocuchowego i 
jest poświęcona pierwszemu królowi węgierskiemu Stefanowi I. 
Jej budowę rozpoczęto w połowie XIX w., prace zostały przerwane 
w latach 1848-1849; wznowiono je ponownie w 1851 r. Świątynia 
zbudowana jest  w stylu neorenesansowym. Od frontu szczególne 
wrażenie robi 96-metrowa kopuła z mozaiką przedstawiającą 
Boga Ojca, oraz dwie wieże po bokach. Na antresolę kopuły 
można wjechad 
windą lub wejśd po 
297 schodach. Przy 
wejściu do bazyliki 
znajduje się 
tympanon z Maryją i 

węgierskimi świętymi. W przedsionku można zobaczyd 
rzeźbę św. Gerarda. Bazylika przechowuje wiele cennych 
relikwii, m.in. zmumifikowaną prawicę św. Stefana. Samo 
wnętrze zdobią freski i malowidła najwybitniejszych 
artystów węgierskich. 
 

Góra Gellerta - swoją nazwę zawdzięcza biskupowi Gellertowi, który z nakazu pierwszego króla 

Węgier, Stefana, ochrzcił plemiona Madziarów. Po 
śmierci swego królewskiego protektora został schwytany 
przez byłych pogan i z zemsty zamknięty w drewnianej 
beczce, którą następnie spuszczono z urwiska. Dziś w 
legendarnym miejscu śmierci biskupa, tuż nad 
wodospadem, wznosi się jego pomnik. Uważana również 
za miejsce 

spotkao 
czarownic. 

W 1851 
roku Habsurburgowie wznieśli tam Cytadelę. Twierdzę o 
długości 220 i szerokości dochodzącej do 60m 
zaprojektował generał Emanuel Zitta. Na szczycie góry 
znajduje się również pomnik Wolności, wzniesiony w 
1947r. według projektu Zsigmonda Kisfaludi Strobla. 
Olbrzymi posąg (40m wysokości) przedstawia kobietę 
trzymającą w wyciągniętych dłoniach gałązkę palmową, 

symbol zwycięstwa. 
Oprócz Pomnika Wolności na szczycie znajduje się 
twierdza (Cytadela), która Znajduje się  na liście 
dziedzictwa UNESCO wraz ze Wzgórzem Zamkowym i 
promenadami naddunajskimi. 
W latach 1850-1854, po upadku węgierskiej Wiosny 
Ludów, zaczęto na wzgórzu wznosid potężną austriacką 
cytadelę (Citadella), zaprojektowaną przez generała 
Emanuela Zitta Długa na 220 metrów i szeroka na 60, z 
murami dochodzącymi do 16 metrów grubości miała 
wybid z głowy obywatelom Budy i Pesztu ewentualne 



kolejne próby buntów przeciw Habsburgom. W 1897 symbolicznie dokonano wyłomu nad główną bramą 
i przekazano twierdzę władzom miasta. Dzisiaj jest doskonałym punktem widokowym, mieści się w niej 
muzeum, restauracja, dyskoteka oraz schronisko młodzieżowe.  

Peszt – Budynek parlamentu - Budowa tego niezwykłego gmachu trwała od 1885 do 1904 roku, 

jednak pierwsze posiedzenie 
odbyło się już w 1896 roku, 
podczas hucznie obchodzonej 
rocznicy 1000-lecia Węgier. Przy 
jego wznoszeniu pracowało ponad 
1000 osób, zużyto 40 kilogramów 
złota i ponad 40 milionów cegieł. 
Budynek zaprojektował Imr 
Steindl, i chod we wnętrzu 
widoczne są pewne elementy 
barokowe, to jednak dominuje 
głównie styl neogotycki.  
Gmach ma naprawdę imponujące 
rozmiary: powierzchnia użytkowa wynosi 17.000 m2, długośd - 168m, szerokośd - 118m, a wysokośd 
kopuły - 96m. Wewnątrz znajduje się blisko 700 pomieszczeo, które oprócz sali obrad mieszczą również 
siedziby prawie wszystkich instytucji rządowych i wielu ministerstw. W Parlamencie przechowywane są 
insygnia władzy królewskiej pierwszego króla węgierskiego, św. Stefana, uznawane przez Węgrów za 
prawdziwą narodową relikwię. Gmach Parlamentu należy do największych na świecie. 
 

Plac Bohaterów - nazywany również Placem 

Tysiąclecia lub Placem Millennium) to jeden z 
największych i najważniejszych placów w 
Budapeszcie. Najważniejszym obiektem na placu 
jest Pomnik Tysiąclecia (Millenniumi emlékmű), 
którego budowę rozpoczęto 1896 z okazji hucznie 
obchodzonego 1000-lecia paostwa węgierskiego. Na 
środku wznosi 36-metrowa kolumna archanioła 
Gabriela, który 
według legendy 
miał okazad się 

pierwszemu 
królowi 

Stefanowi i nakazał przyjęcie korony. Posąg został wyróżniony 
podczas wystawy światowej w Paryżu w 1900. Cokół kolumny 
otaczają posągi jeźdźców - księcia Arpada i sześciu jego wodzów, 
którzy na przełomie VIII i IX przyprowadzili Madziarów na teren 
dzisiejszych Węgier. Kolumnę z archaniołem Gabrielem otacza 
półkolista kolumnada, podzielona na dwie części. Przedstawia 
ważne postacie z węgierskiej historii. Rozpiętośd ramion kolumnady 
wynosi 85 metrów - górne krawędzie zdobią posągi Pracy i 
Dobrobytu oraz Wiedzy i Chwały, a także boga Wojny i bogini 
Pokoju. 
 

Pomnik Tysiąclecia na Placu Bohaterów 
 
 

 



Atrakcje turystyczne kraju 
 
Podziemny świat - Jaskinie w Aggtelek  
Znajdujące się blisko 300 jaskini na terenie krasu Aggtelek 
zostały nominowane na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO w 1995 roku. Tu znajduje się najdłuższa na 
Węgrzech (ponad 25 km długości ), licząca 2 miliony lat, 
jaskinia Baradla. Jaskinia ta jest najpopularniejszą i 
najbogatszą w formacje stalagmitowe.  Oprócz jaskini 
Baradla, czeka jeszcze na 
zwiedzających 5 innych 

jaskio pokazujących sekrety głębi ziemi. Główny ciąg jaskio to 7 –
kilometrowy korytarz pierwotnie będący korytem podziemnego 
potoku, który wyżłobił kręty tunel o średniej szerokości 10 m i 
wysokości 8 m. Jaskinia Baradla ciągnie się wzdłuż podziemnej rzeki 
Styks, której gorące źródła od 2 mln lat rzeźbiły wnętrze Baradli. 
Obecnie woda płynie tędy tylko kilka dni w roku. Gorące wody 
Styksu z łatwością wytworzyły w miękkim wapieniu korytarz. 
Niezwykłe formy Baradli zostały odkryte już w połowie XVI wieku. 

Holloko – jest to jedyna węgierska wieś, która wraz z jej 

naturalnym otoczeniem została wpisana  w roku 1987r. na 
listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. 
Wieś Holloko  istniała już w okresie średniowiecza i stanowiła 
własnośd węgierskiego rodu Kacsics. Wioska przez setki lat 
zamieszkiwana była przez ludnośd palocką, która stawiała 
tradycyjne bielone chaty z drewna. Centrum wioski 
przekształcono w skansen wsi palockiej, gdzie większośd chat 
stanowi miniaturowe muzea etnograficzne Chaty składające się 

na skansen posiadają oryginalne palockie wyposażenie, a w niektórych 
można podziwiad warsztaty tkackie i ceramiczne, kowalskie kuźnie czy 
miejsca pracy rymarzy, a nawet kupid tutejsze koronki czy miejscowe 
potrawy. Można tu tez zobaczyd oryginalne ludowe stroje i sprzęty 
codziennego użytku. Wioskę otacza Park Przyrody Hollókő o 
powierzchni 141 ha, z rzadkimi okazami flory oraz śladami dawnych 
zwyczajów uprawy roli na wąskich poletkach.  
Na wzgórzach Cserhát, które otaczają wioskę, wznoszą się ruiny 
zamku  pochodzące z XIII w. Zamek został prawie w całości 
odrestaurowany i od roku 1996  jest udostępniony zwiedzającym. W jego wnętrzach są organizowane 
wystawy tematyczne, przedstawienia teatralne i turnieje rycerskie.  

Esztergom- pierwsza stolica Węgier  
To jedne z najstarszych miast Węgier, położone nad Dunajem, , a co 
za tym idzie, ma niezwykle bogatą historię, ściśle powiązaną z 
dziejami paostwa. Przełomową datą w historii miasta okazał się rok 
960, gdy książę Géza wybrał Esztergom jako siedzibę swojej 
rezydencji, po czym utworzono tu pierwszą stolicę Węgier. W roku 
1000 miasto stało się świadkiem niezwykłej ceremonii. W bazylice 
odbyła się koronacja księcia Vajka na pierwszego króla Węgier. Po 
rozbudowie zamku królewskiego na południowym kraocu wzgórza, 
Esztergom aż do 1241r. pozostawało głównym ośrodkiem władzy w 

kraju, siedzibą biskupstwa, centrum religijnym i handlowym paostwa.  



Nad miastem symbolicznie góruje 
monumentalna bryła najważniejszej 
świątyni na Węgrzech - Bazyliki św. 
Wojciecha.  Wybudowaną ją na wzgórzu 
zamkowym, w miejscu, w którym pierwotnie 
znajdował się kościół św. Adalberta. 
Świątynia jest najwyższym budynkiem 
Węgier i piątą co do wielkości świątynią na 
świecie. Uważana za największe dzieło 
węgierskiego klasycyzmu. Mierzy 117m 
długości i 47m szerokości, a jej kopuła 

wznosi się na wysokośd 100m. W krypcie Bazyliki znajduje się tradycyjne miejsce pochówku kolejnych 
prymasów Węgier. To piękne miejsce odwiedził Jan Paweł II w czasie swej pielgrzymki na Węgry w 
1991r. Odwiedzając świątynię warto wspiąd się na jej kopułę, skąd rozciąga się zapierający dech w piersi 
widok na zakole Dunaju. 
Miszkolc -  jest dużym węgierskim miastem, trzecim co do wielkości w kraju, a położone jest 

malowniczo w dolinie rzeki Szinwa u podnóża Gór Bukowych. Miszkolc jest także uzdrowiskiem ze 
źródłami mineralnymi (słynne kąpieliska jaskiniowe w dzielnicy Tapolca).  

Tapolca jest to uzrowiskowa częśd Miszkolca , leżąca 5km od 

centrum. Na szczególną uwagę zasługują licznie występujące w 
regionie groty, których jest ponad 300. Na terenie kąpieliska znajduje 
się jedyne w Europie kąpielisko termalne w jaskini - Burlang furdo. 

 Jest ono wypełnione ciepłą wodą, 
bijącą w niektórych miejscach bardzo 
silnie, tworząc naturalne bicze 
wodne. Inną atrakcją są naturalne 

prądy wodne oraz czyste, pozbawione bakterii powietrze. Całoroczne 
kąpielisko w grotach posiada również kilka basenów odkrytych o temp. 
wody 28-35C; natomiast w pobliskim kompleksie termalnym czynnym 
tylko latem - znajduje się 6 basenów (m.in. rekreacyjne, lecznicze, 
dziecięce) o temp. wody 28-30C. Najważniejszą atrakcją Miszkolca 

poza termalnymi źródłami jest oczywiście zamek Diosgyor. Ruiny 
twierdzy nadal można podziwiad na wzgórzu nad miastem  

Zamek Diósgyőr  w Miszkolcu - Twierdza została wzniesiona na 

pagórku wyrastającym z dna rozległej doliny nad potokiem Szinva. 
Wspominana już w XIII-wiecznych kronikach, była siedzibą możnych 
rodów. Wzniesiona na planie kwadratu budowla, otoczona fosą i 
murem, miała cztery okazałe narożne wieże, 50 pomieszczeo i 
rozległy dziedziniec. Dzisiaj  ruiny wykorzystywane są jako amfiteatr 
o znakomitej akustyce i scena organizowanych dla publiczności 
średniowiecznych turniejów, zabaw i uczt, a także festiwali 

teatralnych, muzycznych I folklorystycznych. W zamku znajduje się 
także muzeum papiernictwa oraz gabinet figur wosskowych. 
Szeged -  to jedno z największych miast Węgier, położone nad rzeką 

Cisą, w południowej części kraju. Ze względu na położenie 
geograficzne i dużą liczbę słonecznych godzin rocznie Szeged 
określany jest też jako "Miasto słooca". Szeged uważane jest za stolicę 
południowej części Wielkiej Niziny. Najważniejszym zabytkiem 
Szagadu i zarazem symbolem jest Kościół Wotywny. 



Kościół Wotywny w Szeged -  wzniesiono w stylu 

neoromaoskim, a jego charakterystyczne  dwie wieże górują dziś 
nad całym miastem. Cała świątynia mierzy ponad 81m długości i 
51 szerokości, a szczyty wież sięgają 93 m wysokości. Kościół 
wzniesiono w stylu neoromaoskim. Kościół został wybudowany z 
inicjatywy mieszkaoców w podziękowaniu za ocalenie z wielkiej 
powodzi pod koniec XIX wieku. Tuż przy kościele wznosi się 
trzecia wieża - wieża świętego Demetriusa, która jest 
pozostałością po XIII wiecznej świątyni. Aby wybudowad kościół 
wyburzono wiele domów starówki, dzięki czemu powstał Plac 

Dom o powierzchni 12 tys m2. Kościół wotywny w Segedynie  ( Szeged) na Węgrzech jest jednym z 
najpiękniejszych zabytków sakralnych. 

Tokaj - miasto regionu winiarskiego leżące u podnóży wulkanicznej góry 

Tokaj. Tokaj słynne na całym świecie z wybornego, jedynego w swoim rodzaju 
wina, które przyciąga tu smakoszy z różnych zakątków świata i ma swoich 
zwolenników nawet na dworach królewskich - stąd wzięło się określenie „wino 
królów, król wśród win”. Centrum miasta tworzy Kossuth tér z fontanną 
Bachusa oraz kilka uliczek między porośniętym winnicami zboczem Łysej 
Góry a rzeką. Przy placu wznosi się Kościół z początku XX stulecia, a tuż obok 
niego widad kamienny przedsionek słynnych 600-letnich piwnic Rakoczego. 
Na stokach wulkanicznego wzgórza założyli winnice włoscy winiarze. Rozkwit 

potęgi winiarskiej Tokaju nastąpił w XVII i 
XVIII w., kiedy w mieście osiedlili się 
uciekający przed Turkami greccy kupcy.  
W mieście koniecznie trzeba zobaczyd  
Muzeum Tokajskie znajdujące się w dawnym domu greckich 
handlarzy wina przy Bethlen ulica 7. Zgromadzono tam m.in. 
pisemne wypowiedzi znanych osób na temat tokaju, archiwa 
miejskie i oczywiście kolekcję dawnych narzędzi winiarskich. 
Wejście do Piwnic Rakoczego i fontanna- posąg Bachusa. 

 

Heviz  - miasteczko to jest niezwykłym kurortem Węgier. To nie 

tylko baseny termalne ale także największe w Europie jezioro 
wulkaniczne Gyogyto o powierzchni około 5 ha. Pod względem 
powierzchni jest to drugie, po Nowej Zelandii, tego rodzaju 
jezioro. Dno jeziora pokrywa wielometrowa warstwa torfu, a 
jego źródło jest tak wydajne, że w ciągu 30 godzin następuje 
całkowita wymiana wody jeziora. Jest to jedyne miejsce w 
Europie, gdzie rosną na wolnym powietrzu różowe lilie wodne 
sprowadzone w XIX w. z Indii. Kąpiele w jeziorze odbywają się 
nie przy brzegu lecz w interesującej budowli umieszczonej na palach na środku jeziora. 

Hajduszoboszlo – jedno z najsłynniejszych i najpopularniejszych 

węgierskich uzdrowisk w pobliżu Debreczyna. Na terenie 
gigantycznego kompleksu termalnego ( 30 ha) znajduje się czynne 
przez cały rok kąpielisko lecznicze oraz sezonowe kąpielisko odkryte 
z 11 basenami. Woda termalna o temperaturze 73 ° C  wypływa z 
głębokości 1091 metrów i jest schładzana do temperatury 32- 38 °C . 
Woda ta posiada doskonałe właściwości lecznicze. Tutaj znajduje się 
również „śródziemnomorska plaża”– nad brzegiem największego 
basenu Europy środkowej z piaszczystym brzegiem, statkiem 

pirackim, latarnią morską i promenadą palmową.    Opracowanie: Ania K. i M. P. 


