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GYÓGYVIZEK VÖLGYE
F Ü R D Ő K

Sok völgy van Magyarországon, de
Gyógyvizek Völgye csak egy. A térképen
ne keressék ezt a nevet, hanem jöjjenek
el, a Mátrát és a Bükköt összekötő völ-
gyekbe, tapasztalják meg gyógyvizeink
frissítő, üdítő, gyógyító hatását, fedez-
zék fel falvaink Egerszalók, Demjén és
Egerszólát értékeit! 
Két gyógyfürdő is működik Eger szom-
szédságában, Egerszalók és Demjén
határában, s a fürdőket különböző
összetételű gyógyforrások táplálják. A
vizes kényeztetésre még több helyen van
lehetőség a Gyógyvizek Völgyében:
Egerszalókon a Saliris Resort Spa &
Gyógy- és Termálfürdőben, a Thermál
Park gyógyvizes medencéiben, a Mesés
Shiraz észak-afrikai fürdőházában,
Demjénben a Termál Völgy gyógyfür-
dőjében, és az Egri Korona Borház
élmény- és gyógymedencéiben.  

TAL DER HEILWASSER 
BÄDER

Es gibt in Ungarn viele Täler, aber das Tal der
Heilwasser gibt es nur einmal. Auf der Landkarte
brauchen Sie diesen Namen nicht zu suchen, kom-
men Sie hierher, in das Tal, das das Mátra und
Bükk Gebirge verbindet, machen Sie Ihre eigene
Erfahrung über die erfrischende, erquickende, hei-
lende Wirkung unserer Heilwasser, entdecken Sie
die Kostbarkeiten unserer Dörfer, Egerszalók,
Demjén und Egerszólát! 
In der Nachbarschaft von Eger gibt es sogar zwei
Heilbäder, in der Nähe von Egerszalók und Dem-
jén. Diese Bäder werden von Heilquellen in ver-
schiedener Zusammensetzung gespeist. Aber für
die Verwöhnung durch Wasser haben Sie an meh-
reren Stellen die Möglichkeit im Tal der Heilwas-
ser: in Egerszalók im Saliris Resort Spa & Gyógy-
és Termálfürdő (Heil- und Thermalbad), in den
Heilwasserbecken des Hotels Thermál Park, in
dem nordafrikanischen Badehaus des Hotels
Mesés Shiraz (Märchenhafte Shiraz), in Demjén
im Heilbad des des Heiltals und in den Erlebnis-
und Heilbecken des Egri Korona Borház.  

VALLEY OF SPAS
BATHS

There are a lot of valleys in Hungary, however,
the Valley of Spas is exceptional. Do not try
to find this name on maps, but come and
visit the valleys connecting the Matra and
Bükk mountains, experience the refresing,
reviving, healing effect of our  curative
waters, discover the values of our villages:
Egerszalók, Demjén and Egerszólát.
There are even two thermal baths next to
Eger, at the borders of Egerszalók and Dem-
jén and the baths are supplied by thermal
springs of different composition. However,
if you feel like being pampered by waters,
there are several possibilities in the Valley
of Spas: in the SalirisResortSpa& Curative
and Thermal Bath in Egerszalók, in the
curative pools of Thermal Park, in the
North-African style bath-house of hotel
Magic Shiraz and in Demjén in the thermal
bath of the Thermal Valley and also  in the
pleasure- and curative pools of Korona
Winehouse of Eger.





GYÓGYVIZEK VÖLGYE
FA LVA K

Termett ide minden, ami a kikapcsolódás-
hoz, feltöltődéshez kell. A Gyógyvizek Völgye
települései Egerszalók, Demjén és Egerszólát
egyedi természeti képződményeivel, kőkultú-
rájával, kaptárkövekkel és barlanglakások-
kal, gyógyforrásaival, kemencés ételeivel és
finom boraival páratlan élményt nyújtanak
az idelátogató vendégeknek. Szinte minden
igénynek megfelelően válogathatnak a szál-
láshelyek között a falusi vendégváró porták-
tól a négycsillagos szállodáig.
Tájékozódásukat segíti a Gyógyvizek Völgye
Turisztikai Információs Iroda Egerszalókon,
amely egyben kiállítóhely és több rendezvény
helyszíne.   

TAL DER HEILWASSER 
D Ö R F E R

Hier wurde alles erschaffen, was zum Entspannen,
Ausruhen notwendig ist. Die Ortschaften des Tals
der Heilwasser, Egerszalók, Demjén und Egerszólát
bieten mit ihren einzigartigen Naturformationen,
ihrer Steinkultur, mit den Bienenstock-Steinen und
den Höhlenwohnungen, mit ihren Heilquellen, mit
den ofenge backenen Speisen und köstlichen Wei-
nen unvergleichliche Erlebnisse den Besuchern.
Fast jedem Anspruch entsprechend können Sie von
den Unterkünften wählen, von dörflichen Gehöf-
ten bis hin zum Vier-Sterne-Hotel.  Mit Informa-
tionen hilft das Gyógyvizek Völgye Turisztikai
Információs Iroda (Touristische Informationsbüro
Tal der Heilwasser), was auch gleichzeitig Ausstel-
lungs- und Veranstaltungsort ist.  

VALLEY OF SPAS
V I L L A G E S

Everything is provided here necessary for
relaxation and recreation. The settlements of
the Valley of Spas: Egerszalók, Demjén and
Egerszólát provide visitors with exceptional
experiences of their unique natural formations,
stone culture, „beehive” stones and cave dwellings,
curative springs, dishes made in stoves and
delicious wines. You can choose from diffrent
categories of accommodation from village
guesthouses to four-star hotels. You can get
information at Valley of Spas Touristic Infor-
mation Office in Egerszalók which is also a
place of exhibition and venue of several events.





GYÓGYVIZEK VÖLGYE
A  S Ó D O M B  É S
K Ö R N Y E Z E T E

Az egerszalóki sódomb a környék szim-
bóluma és védjegye. A hegyoldalról
lefolyó gyógyvíz alkotta különleges
teraszos mészkő képződmény párját
ritkító, Európában egyedülálló. Ahogy
leszáll az est, a sódomb a szivárvány
színeiben pompázik.
Ebben a mesebeli környezetben talál-
ható a Saliris Resort Spa & Konferencia
Szálloda Gyógy és Thermálfürdő, a
térség legnagyobb szálloda és fürdő-
komplexuma, amely sokoldalú, magas
színvonalú gyógyászati és wellness szol-
gáltatásaival vonzza a vendégeket. Az
itt feltörő gyógyvíz ízületi, gerinc, csont
és kötőszöveti betegségek, mozgásszervi
elváltozások és sportsérülések utáni
rehabilitációra ajánlott. A víz kéntar-
talma a bőrre van kedve ző hatással.
A Nosztalgia Strandfürdőben késő este
is fürdőzhetnek.   

TAL DER HEILWASSER 
S A L Z H Ü G E L  U N D

U M G E B U N G
Der Salzhügel von Egerszalók ist das Symbol und
die Schutzmarke der Umgebung. Das durch das
von der Bergseite herunterfließende Heilwasser
geschaffene, terrassenförmige Kalksteingebilde ist
einzigartig, in Europa beispiellos. So wie der
Abend einbricht, entfaltet der Salzhügel seine
Pracht in allen Farben des Regenbogens.
In diesen sagenhaften Umgebung wurde das Sa-
liris Resort Spa & Konferencia Szálloda Gyógy és
Thermálfürdő (Konferenzhotel Heil- und Ther-
malbad), das der größte Hotel- und Bäderkom-
plex der Region ist, das mit seinen vielseitigen
medizinischen und Wellness-Dienstleistungen die
Gäste anzieht. Das hier emporsteigende Heilwas-
ser ist für Wirbelsäulen-, Knochen- und Binde -
gewebeerkrankungen, bei Veränderungen der
Bewegungsorgane und für Rehabilitation nach
Sportverletzungen zu empfehlen. Der Schwefelge-
halt des Wassers hat eine günstige Wirkung auf
die Haut.  Im Nostalgie Strandbad können Sie
auch spät am Abend baden.   

VALLEY OF SPAS
S A LT  H I L L

A N D  I T S
S U R R O U N D I N G S  
The salt hill in Egerszalók is the symbol and
trademark if the region. The special terraced
limestone formation created by the thermal
water is unique in Europe. After sunset the
salthill shines in the colours of rainbow.
SalirisResortSpa& Conference Hotel Cura-
tive and Thermal Hotel, the biggest hotel
and bath complex of the region was built in
this magic surroundings attracting visitors
with its manysided, high level curative and
wellness services. The thermal water
bubbling up here is good for joint, spine,
bone illneses, locomotorous degenerations
and rehabilitation after sport injuries. The
sulphur content of the water has beneficial
effects on skin. Bathing is possible in the
Nostalgy Bath even late in the evening.





GYÓGYVIZEK VÖLGYE
DEMJÉNI

TERMÁL VÖLGY 
A dombokkal és lankákkal körülölelt
Demjéni Termál Völgyben található az or-
szág egyik legújabban feltárt 690m mélyről
feltörő 68°C-os gyógyvize, amely alkalmas
reumatikus bántalmak csökkentésére, va-
lamint csontritkulásos és köszvény tünetek
esetében is állapotjavulást eredményez. A
csodálatos völgy ben elhelyezkedő mediter-
rán hangulatot idéző Demjéni Gyógyfürdő
hat különböző hőfokú kültéri medencével
és két beltéri ülőmedencével várja vendé-
geit az év minden napján hajnal 2:00-
óráig. A fiatalok és fiatal lelkűek a nyári
szezonban az Aqua-park élményelemeit
előszeretettel használják. A völgykaréj kö-
zepén található gyógyfürdő egyik oldalán
a Cascade Resort & Spa Hotel szolgáltatá-
sait vehetik igénybe, míg a másik oldalon
egy közel 1500m2-es vízfelületű egyedülálló
barlangfürdő nyílik a közeljövőben.

TAL DER HEILWASSER 
T H E R M A LTA L

D E M J É N  
In dem von Hügeln und Abhängen umgebenen
Thermaltal von Demjén befindet sich das in
letzter Zeit aufgeschlossene, aus 690m Tiefe em-
porkommende 68°C warme Heilwasser, das für
die Linderung rheumatischer Beschwerden ge-
eignet ist, sowie bei Symptomen von Osteopo-
rose und Gicht eine Zustandsverbesserung
hervorruft. Das sich im wunderbaren Tal be-
findliche, mediterrane Stimmung hervorrufende
Heilbad von Demjén erwartet seine Gäste mit
sechs Außenbecken von unterschiedlichen Tem-
peraturen und zwei überdachten Sitzbecken an
jedem Tag des Jahres bis 2:00 Uhr früh. Die jun-
gen Leute und Leute mit junger Seele benutzen
in der Sommersaison gern die Erlebniselemente
des Aquaparks. Auf der einen Seite des in der
Talbiegung befindlichen Heilbades können Sie
die Dienstleistungen des Hotels Cascade Resort
& Spa in Anspruch nehmen, während auf der
anderen Seite wird in nächster Zukunft ein ein-
zigartiges Höhlenbad mit einer Wasserober -
fläche von nahe 1500qm eröffnet. 

VALLEY OF SPAS
THERMAL VALLEY

OF DEMJÉN
One of the latest thermal water of 68°C,
bubbling up from 690m below can be found
in Thermal Valley of Demjén surrounded
by hills and slopes. The water is beneficial
in decreasing rheumatic pains and results
in improvement in osteoporosis or arthritis.
The Thermal Bath with its Mediaterra-
nean atmosphere in Demjén situated in a
nice valley welcomes guests with six outdoor
pools and two indoor ones of different
temperatures every day of the year to 2 pm.
Adventure elements of Aqua-park are
popular with young people.  At one side of
thermal bath in the middle of  the valley
services of CascadeResort&Spa Hotel can
be enjoyed, while on the other side a unique
cave bath of 1500m2 water surface is to be
opened soon.





GYÓGYVIZEK VÖLGYE
ZARÁNDOKHELYEK
Mária kötényében vagyunk! Ismerjék meg
településeink épített emlékeit, a falusi
templomokat. A barokk időszakából szár-
mazó katolikus templomok közül a legis-
mertebb az egerszalóki, amelynek külön áll
a harangtornya. Közvetlen környezetében
rendezik meg évente az Egerszalóki Ifjúsági
Találkozót és Lelkigyakorlatot, amely több
ezer fiatalt vonz ide. A Közép- Európát át-
ívelő Mária út egyik állomása az Egersza-
lóki Boldogságos Szűz Mária templom és
az Egerszóláti Nepomuki Szent János
templom. A Demjéni Páduai Szent Antal
templomban a településen hagyományos
kőfaragás szép mintái láthatók. Keresztek
szegélyezik a szőlőkbe vezető utakat és a
régi míves kőkeresztek gyűjteményét szem-
lélhetik meg a Demjéni Pihenőparkban.

TAL DER HEILWASSER 
WALLFAHRT SORTE 

Wir sind in der Schürze Marias! Lernen Sie die
Baudenkmäler unserer Ortschaften, die Dorfkir-
chen kennen. Von den aus der Barockzeit stam-
menden katholischen Kirchen ist die bekannteste
die von Egerszalók, deren Turm gesondert steht. In
der direkten Umgebung wird das jährliche Jugend-
treffen und Seelenübung von Egerszalók veranstal-
tet, das mehrere Tausend junge Leute hierher zieht.
Eine Station des Mitteleuropa übergreifende Maria-
Weges ist die Kirche der Heiligen Jungfrau Maria
in Egerszalók und die die Kirche des Heiligen Jo-
hannes von Nepomuk. In der Kirche des Heiligen
Antonius von Padua in Demjén sind die schönen
Motive der traditionellen Steinmetzarbeiten zu
sehen. Die in die Weinberge führenden Wege wer-
den von Kreuzen flankiert und im Demjéner Frei-
zeitpark ist die Sammlung von alten verzierten
Steinkreuzen zu sehen.

VALLEY OF SPAS
P I L G R I M A G E  

Meet the built monuments, village
churches of our settlements. The best
known of Catholic churches from the
Baroque period is the one in Eger -
szalók with a separate belltower. The
Catholic youth meeting attracting
thousands of young people every year
is organised in its direct vicinity.  Holy
Virgin Mary Church in Egerszalók and
St. John of Nepomuke Church in Eger-
szólát are stations of Mary Route
streching through Central Europe.
Nice traditional stone carvings can be
seen in St. Antony of Padua Church in
Demjén.  Holy crosses can be found
alongside the roads going to the
vineyards and a collection of old stone
crosses is in the Park of Demjén.





GYÓGYVIZEK VÖLGYE
KÖVEK 

Kövek, különleges kőformák, kőhodály,
kaptárkövek, pincesorok és barlanglakások
kínálnak a fürdőzés mellett aktív progra-
mokat a Gyógyvizek Völgyében. Az Eger-
szalóki Barlanglakások régi használati
tárgyakkal, népi bútorokkal helyi védelem
alatt állnak. A kiállítást tárlatvezetővel
látogathatják. Kedvelt rendezvényhelyszín
legyen szó akár koncertről, színdarabról,
táncházról vagy kézműves foglalkozá -
sokról.  

TAL DER HEILWASSER 
S T E I N E

Steine, besondere Steinformationen, eine
Steinhalle, Bienenstock-Steine, Kellerreihen
und Höhlenwohnungen bieten Aktivprog -
ramme im Tal der Heilwasser. Die alten Ge-
brauchsgegenstände der Höhlenwohnungen
von Egerszalók, die volkstümliche Möbel ste-
hen unter lokalem Schutz.  Die Ausstellung
kann mit Führung besucht werden. Diese ist
ein beliebter Veranstaltungsort, sei es ein
Konzert, Theaterstück, Tanzhaus oder hand-
werkliche Tätigkeiten.  

VALLEY OF SPAS
S T O N E S  

Stones, peculiar stone formations, a stone
shed, „beehive” stones, rows of cellars and
cave dwellings offer active sparetime prog-
rammes besides bathing in the Valley of Spas.
The old utensils, the vernacular furniture of
the cave dwellings are under local protection
in Egerszalók. The exhibition can be visited
with a guide. They are popular venues for
concerts, theatre plays, dance houses or craft
activities.





GYÓGYVIZEK VÖLGYE
B O R O K

Ízlelgessék zamatos borainkat a helyi pin-
cészetekben! A települések környezetét, itt
a történelmi Egri Borvidéken számos
szőlőhegy díszíti. Kedvükre kóstolhatják
borászaink egyedi kialakítású riolittufa
pincéiben a finom fehér, rozé és vörösboro-
kat. Találnak itt borszentélyt, bortrezort,
kóstoló termet, bormintaboltot, csak el kell
indulni! Neves borászok, családi pincésze-
tek az év minden napján várják a helyi
borkultúra iránt érdeklődőket. A település
nevét őrző bort, az Egerszóláti Olaszrizlin-
get se hagyják ki a palettából!  

TAL DER HEILWASSER 
W E I N E

Kosten Sie unsere aromatischen Weine in den ört-
lichen Kellereien! In der Umgebung der Ortschaf-
ten, hier im Historischen Weinanbaugebiet von
Eger finden Sie zahlreiche Weinberge. Sie können
nach Lust und Laune die köstlichen Weiß-, Rosé-
und Rotweine in den in Rhyolith-Tuff  gehauenen
Kellern unserer Winzer kosten. Sie finden hier
Weinheiligtum, Weintresor, Verkoster-Raum,Wein -
 mustergeschäft, Sie müssen nur losgehen: namhafte
Winzer, Familienkellereien erwarten jeden Tag des
Jahres die Liebhaber der örtlichen Weinkultur.
Lassen Sie auch den den Namen der Ortschaft
tragenden Riesling von Egerszólát aus der Palette
nicht fehlen!  

VALLEY OF SPAS
W I N E  

Taste our delicious wines in the local
wineries! There are lots of vineyards in
the vicinity of the settlements, here, in
the historic Eger Wine Region. You will
find nice white, roze and red wines to
your liking in the individually shaped
rhiolite tuff cellars of our winemakers.
A wine sanctuary, a wine tresor, a
tasting room, a wine shop  can all be
found here, just set off: the well-known
winemakers, family wineries wait for
those interested in local wine culture
every day of the year.  You should not
miss out Italian Rhiesling of Egerszólát,
a wine having the name of one of our
villages. 





GYÓGYVIZEK VÖLGYE
RENDEZVÉNYEK

Egyenek, igyanak, mulassanak velünk
gasztronómiai rendezvényeinken! Tavasz-
tól késő őszig számos program várja az
érdeklődőket. A helyi étel- és italspeciali -
tásokat megkóstolhatják az Egerszóláti
Olaszrizling Fesztiválon, a Demjéni Vőfély -
találkozón és a Káposztás Étkek Napján, az
Egerszalóki Boros- Toros rendezvényen
vagy a Pünkösdi Tor-Túrán! A borkóstolók
alkalmával elfogyasztott helyi sajtművesek
kecsketejből és tehéntejből készült kézmű-
ves sajtjai a vidék különleges és utánozha-
tatlan ízvilágát mutatják meg. Betekintést
nyerhetnek a sajtművesek munkájába is
szombatonként egy kellemes falusi túrára
felkerekedve. 

TAL DER HEILWASSER 
VERANSTALTUNGEN

Essen Sie, trinken Sie und feiern Sie mit uns bei un-
seren gastronomischen Veranstaltungen. Vom
Frühjahr bis zum Spätherbst erwarten die Interes-
senten zahlreiche Programme. Die örtlichen Spei-
sen- und Getränkespezialitäten können Sie
während des Riesligfestivals von Egerszólát, beim
Treffen der Hochzeitsbitter und am Tag der Kraut-
speisen in Demjén, an der Wein- und Schlachte-
Veranstaltung oder an der Schlachte-Tour zu
Pfingsten in Egerszalók kosten. Bei den Weinproben
können Sie frische Käsesorten aus Ziegen- oder
Kuhmilch von den Produkten der lokalen Käsereien
probieren, die Sie samstags mit einer angenehmen
Dorfwanderung verbunden aufsuchen können.    

VALLEY OF SPAS
PROGRAMMES 

Eat, drink, have fun with us at our
gastronomic programmes. Visitors are
welcome from early spring to late
autumn at different programmes
where you can taste local food and
drink specialities at Italian Rhiesling
Festival in Egerszólát,  Best-man Fes-
tival  or Day of Cabbage Dishes in
Demjén,  Wine and Dish Feast or
Gastronomic  Feast  at Pentecost in
Egerszólát. At the wine tastings you
can taste local cheese specialities from
cow- and goat milk. The local cheese-
makers can be visited during a
pleasant village walk on Saturdays.





GYÓGYVIZEK VÖLGYE
A K T Í V

P R O G R A M O K
Sétáljanak, túrázzanak a környéken! Választ-
hatnak, hogy a Bükk vagy a Mátra felé indul-
nak. A bátrabbak kerékpárral is próbál koz-
hatnak. Demjén felett egy kőtúra-útvonalat is
bejárhatnak. A Szalóki- tó a horgászok paradi-
csoma. Változatos, széles panorámás táj, érin-
tetlen, lenyűgöző vidék, csodálatos növény- és
állatvilág várja a természetbe vágyókat.
A Gyógyvizek Völgye a feltöltődés lehetőségét
kínálja a család minden tagjának. 

TAL DER HEILWASSER 
A K T I V  -

P R O G R A M M E
Gehen Sie spazieren, machen Sie Wanderun-
gen in der Umgebung! Sie können wählen, ob
sie in Richtung Bükk oder Mátra losgehen. Die
Tapferen können auch mit dem Fahrrad pro-
bieren. Oberhalb von Demjén können Sie auch
eine Steintour-Wanderung durchlaufen. Der
Szalóker See ist ein Anglerparadies. Eine ab-
wechslungsreiche Landschaft mit breitem
Panorama, unberührte, überwältigende Um-
gebung, wunderbare Pflanzen- und Tierwelt
erwartet die Naturfreunde. Das Tal der Heil-
wasser bietet die Möglichkeiten der Entspan-
nung für jedes Mitglied der Familie.

VALLEY OF SPAS
A C T I V E

P R O G R A M M E S  
Go for a walk or hiking in the region!
You can choose whether to go to the
Bükk or the Matra Mountains. You
can do it even by bicycle. There is a
stone-tour route near Demjén, while
the lake near Egerszalók is an angler
paradise. Varied, quiet landscape,
breathtaking region, wonderful flora
and fauna is waiting for those longing
for nature. Valley of Spas offers recreation
for every member of the family.





GYÓGYVIZEK VÖLGYE
K Ö R N Y É K B E L I
L E H E T Ő S É G E K

A Gyógyvizek Völgye szerencsés fekvésének
köszönhetően – Budapesttől autóval egy jó
órányi távolságra - kiválóan alkalmas né-
hány napnál hosszabb tartózkodásra. Eger
történelmi belvárosa, a középkori vár és a
város által nyújtott szolgáltatások szinte
karnyújtásnyira vannak.  A környékbeli
várakat Kisnánán és Sirokban is érdemes
felkeresni.  A Mátra és a Bükk legmagasabb
csúcsai és a Tisza-tó autóval egy órán belül
elérhetők.
Szeretettel várjuk, legyenek vendégeink a
Gyógyvizek Völgyében!

TAL DER HEILWASSER 
MÖ GLICHKEITEN

IN DER UMGEBUNG
Das Tal der Heilwasser ist dank seiner günstigen
Lage - von Budapest eine gute Stunde mit Auto -
hervorragend für mehrtägige Aufenthalte geeignet.
Die historische Innenstadt von Eger, die mittelal-
terliche Burg und die von der Stadt gebotenen
Dienstleistungen sind nur eine Armlänge entfernt.
Es lohnt auch die Burgen der Umgebung in Kisnána
und Sirok aufzusuchen.  Die höchsten Spitzen des
Mátra- und Bükk-Gebirges und der Theiß-See sind
mit Auto innerhalb einer Stunde zu erreichen.
Wie erwarten Sie, seien Sie unsere Gäste im Tal der
Heilwasser!

VALLEY OF SPAS
FACILITIES IN
THE REGION 

Thanks for its favourable location – it
is just an hour drive from Budapest –
the Valley of Spas is excellent for a longer
stay. The historic city, the medieval
castle, the facilities of Eger are within
easy reach. It is also worth visiting the
castles of Kisnána or Sirok in the
region. The highest peaks of the Matra
or Bükk Mountains or the Tisza Lake
can be reached in one hour.
You are welcome, come and visit us in
the Valley of Spas!
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