
  
 
  

بودا بست مدینة جمیلة ، تحتضن كل ما ھو جمیلة ومبدع ، فھي تتمیز بالحمامات الحراریة ، والینابیع الطبیعیة 
، وتحتوي ھذه الینابیع على االمالح والمعادن الطبیعیة ، وھي تفید في عالج  c-30والتي تتمثل درجة حراریھا 

 بعض االمراض مثل التھاب المفاصل والعضالت وبعض االمراض الجلدیة ، وھي طریقة مثالیة للتدلیك الجسم .
 

 تحتوي اغلب الفنادق على مثل ھذه الحمامات باالضافة إلى سبا .
 

بعض الحمامات العامة ذات شعبیة واسعة لدي اھالي ھنغاریا ، فالبعض منھا ( في اماكن مغلقة في الھواء 
 الطلق ) كما تحتوي جمیع الحمامات على خزانات .

 
 
 
 

انھا من الفرص الرائعة 
والملیئة بكل ما ھو 

صحي وحیوي ، فان 
كانت رحلتك القادمة إلى 

ھنغاریا فال تنسى 
االستمتاع باوقات رائعة 

بین احضان المیاه 
 الحراریة الرائعة .
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 -وقد اخترنا ثالثة من الحمامات ، وھي تعد االشھر في بودا بست واالكثر شعبیة : 
 
 Szechenyi Bathحمامات سیتشیني            – 1
  

حمامات معلقة في الھواء  5، یحتوي على  1913من اكبر مجمعات الحمامات في اوروبا ، ویعود تاریخة لعام 
، كما توجد خدمات خاصة   c-38حمام مسقوفة وتبلغ درجة حرارة المیاه حوالي  13الطلق ، باالضافة لعدد

 للمساج العادي والمساج المائي .
 

 .  2300HUFإلى  5500HUFوتبدأ االسعار من 
 .كما یحتوي المكان على مطعم ومقھى في منتھى الروعة 

یوصیك الدلیل السیاحي (شوف الدنیا ) باقتناص الفرصة الذھبیة عند زیارتك لمدینة بودا بست ، وقضاء اوقات 
 رائعة بین احضان میاه الینابیع الصحیة والحمامات الحراریة ، وال تنسى المالبس الخاصة بذلك .

 تقع ھذه الحمامات في الحدیقة المركزیة ( فاروش لیجت ).
 3400HUFإلى   4500HUFاسعار الحمامات كتالي  :  من 

 www.szechenyibath.hu  -لمزید من االطالعات عن حمامات سیتشیني :
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www.szechenyibath.hu


 -الحمام الثاني الذي نسلط الضوء علیھ ھو:  
 
2– Gellert Bath &Spa 
 

یعتبر ھذا الحمام من الحمامات الشعبیة المعروفة وذائعة 
یحتوي ھذا  1918الصیت في بودا بست ، ویعود تاریخة إلى 

الحمام على تصمیم رائعة بالموزییك (الفسیفساء) ، كما 
 حمامات في الداخل والخارج . 8یحتوي على 

 
لھذه الحمامات العدید من الخصائص مثل تحریك الدورة 

الدمویة وعالج التھاب المفاصل ومشاكل االستشاق وھي 
 عبارة عن ( ینابیع ساخنة معدنیة ).

توجد خدمات مختلفة للمساج ، ال تنسى المالبس الخاصة 
 بالمكان .

 
 مساء . 8صباحاً إلى الساعة  6یفتح یومیا من الساعة 

 4900HUFاالسعار للحمام المذكور : 
 -لمزید من االطالعات عن الحمام المذكور :

www.gellertbath.com 
 انظر الخریطة . 
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 -كذلك من الحمامات التي نشیر الیھا :  
3– Rudas Bath 

من اقدم الحمامات في بودا بست ویرجع 
تاریخة إلى ایام االتراك (العثمانیین )  ، 

وال یزال حتى االن یستخدم ،  1966لعام 
 وذو شعبیة كبیرة .

 
 یقدم الحمام خدمات للمساج مختلفة .

 یوم الثالثاء للسیدات فقط 
 یومي السبت واالحد مشترك للجنسین 

 باقي ایام االسبوع للرجال فقط 
 10كما توجد حمامات لیلیة من الساعة 

 صباحاً . 4مساء إلى 
 3700HUFإلى  4500HUFاالسعار : 

 
 www.en.rudasfurdo.hu -لمزید من االطالعات :

 انظر الخریطة .
 

 -لمزید من االطالعات عن جمیع الحمامات وسبا  في بودا بست :
www.spasbudapest.com 
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