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2. Бальнеологічні курорти Угорщини як осередок розвитку лікувально-
оздоровчого туризму 
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Вступ. Одним з лідерів на європейському ринку лікувально-оздоровчого туризму 
є Угорщина з комплексом бальнеологічних курортів, яку ще називають «країною 
термальних лазень».  

Матеріали та методи. На основі наявних ресурсів розглянута інфраструктурна 
складова бальнеологічного лікувально-оздоровчого туризму Угорщини. 
Проаналізовано туристичні потоки  до бальнеологічних курортів Угорщини. 

Результати. Основними передумовами розвитку лікувально-оздоровчого туризму 
в Угорщині виступають наявні бальнеологічні ресурси, які підкріплені історично 
сформованим комплексом санаторно-курортної інфраструктури, остання 
характеризується високою якістю обслуговування за помірною фінансовою 
складовою у порівнянні з курортами Західної Європи.  

Лікувально-оздоровчий туризм в Угорщині представлений: 1372 термальними 
джерелами, 315 джерелами лікувальних вод, 81 джерелом мінеральних вод, 5 
лікувальними печерами, 4 джерелами лікувальних грязей, 1 мофетою (суха баня, що 
використовує виходи вулканічного вуглекислого газу), 13 термальними курортами  
та 39 атестованими лікувальними купелями [2]. Центрами бальнеологічного 
лікувально-оздоровчого туризму в Угорщині є: «спа-столиця» Будапешт, озеро 
Балатон, Хевіз, Залакарош, Сарвар, Хайдусобосло, Дьюла, Мішкольц-Тапольца, Егер, 
Егерсалок, Аггтелек, Лілафюред, Мезекевешд, Ньїредьхаза, Дебрецен, Сеґед. 
Найбільшим попитом користуються лікувальні тури до Будапешту, озер Балатон та 
Хевіз. Більше 30 % туристів приїжджають в Угорщину на лікування в термальних 
джерелах. Найбільше відвідують Угорщину туристи з Німеччини, частка яких на 
бальнеологічних курортах складає 33,9 %. Друге місце займають туристи з Австрії – 
12,5 %. Також приїздить багато туристів з Бельгії, Англії, Франції, Данії, Ізраїлю, 
Сербії, Італії, США, Румунії та України. Проте головними відвідувачами 
бальнеологічних курортів залишаються угорські туристи (понад 50%). Щороку 
угорські курорти відвідують українські туристи. На ринку туристичних послуг 
України, представлені наступні лікувально-оздоровчі тури до Угорщини: «Лікування 
та відпочинок у м. Хевіз», «Термальний Будапешт», «SPA та лікування на 
Хайдусобосло», «Спа та відпочинок на озері Хевіз», «Балатонфюред», 
«Оздоровлення – Шарвар», «Лікування у печерах Мішкольц-Тапольци», 
«Термальний курорт Залакарош», які пропонують такі компанії як «Аккорд-тур», 
«Альянс», «Феєрія», «Saga», «1000 доріг» та інші. 

Висновки. Бальнеологічні курорти Угорщини залишаються візитною карткою 
країни і притягують до себе туристів з країн Європи, Близького Сходу та Америки з 
метою лікування та оздоровлення. 
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