Spa Termal Gellért

Compre o seu ingresso com antecedência e evita os longos tempos de espera na bicha
em frente do Spa Gellért, o banho público mais famoso de Budapeste!

Spa Gellért é um dos mais famosos spas termais da Europa, e um dos principais banhos
naturais de spa quente em Budapeste, Hungria. Piscinas termais, um piscina para nadar,
um piscina de ondas, e tratamentos de spa oferecem um grande relaxamento e
entretenimento durante todo o ano.

O complexo inclui 13 banhos, bem como salas de vapor, sauna e uma piscina em estilo
romano.

Os romanos já tinham descoberto os efeitos saudáveis das fontes termais nos locais agora
dentro de Budapeste, no entanto, a cultura do banho começou a desenvolver apenas nos
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tempos turcos.

{vsig}gallery/bath/gell{/vsig}

Desde a sua construção em 1918, o Spa Gellért foi um dos spas termais de maior prestígio no
lado da cidade Buda. Spa Gellért é famoso pela sua salão principal com galeria e telhado de
vidro, construído no estilo Art-Nouveau, pela sua hidromassagem e pela sua piscina ao ar livre
com ondas artificiais. O spa é decorado com inúmeros mobiliários em estilo Art-Nouveau,
mosaicos e esculturas artísticos.

Os primeiros registros restantes sobre a "cura mágica da nascente" são do século 15. Mais
tarde, os turcos preferíam este nascente, porque era mais quente e maior do que qualquer
outra molas em Buda. No século 17 o banho foi chamado o banho "enlameado", devido à fina
camada de lama mineral consolidada no fundo das piscinas.

O complexo de spa e hotel atual foram inaugurados em 1918, e ampliados em 1927 e 1934,
com a piscina de ondas artificiais, e com a hidromassagem.

Hoje o spa também funciona como um spa de medicina, com grande variedade de serviços,
incluindo até mesmo um inhalatório. O spa é misto. Os sexos não são separados.

Visite nossas menus de massagem e massagem VIP e de spa privado !

Pode combinar a sua entrada de banho com outros programas para um preço com
desconto!
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Visite aqui: com espetáculo folclórico ou com cruzeiro !

Preços:

20 EUR
+Massage: +18 EUR

{loadposition gellpos}

Reserva
(EURO)
Reserva
(HUF)
Reserva
PayPal

Voucher de presente com data livre
Dê o presente de uma experiência inesquecível!

Nós damos-lhe a oportunidade de surpreender os seus amigos e parentes e familiares com
uma experiência maravilhosa através da compra de um bilhete com data livre para eles usarem
quando quiserem.
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Pode entrar nos spas das 9h00 da manha (o bilhete é válido durante todo o dia e inclui o
uso de cabine), e o espetáculo folclórico começa às 20h00 no local que selecionou.

Coordenadas: 47° 29.0574' N, 019° 3.1044' E

Reviews

“Worth a visit but read reviews first”
Reviewed June 29, 2013
Beautiful and interesting old art nouveau building. These baths are magnificent and well worth a
visit but it's expensive at roughly £15 each and staff are unhelpful at best so read the reviews so
you don't need to rely on them.
Book in advance at your hotel and pay the extra for a cabin (cubicle). Take your own flip flops,
towel (your hotel will lend you one) and swimming cap (even men need to wear cap in main
pool). The entrance to the baths is on the right hand side of the building. When entering, the
'help desk' for pre booked tickets is immediately on your left before going through the swing
doors. You will be given a wrist band which will get you through the turnstile and lock your
cubicle. Go through the 2 sets of swing doors and the entrance to baths is on your right after the
ticket and 'information' desks. Follow stairs down to cubicles. Main pool and spa is immediately
on your right as you reach cubicle area. Outdoor wave pool, spa and sauna are further along on
your left. There are maps of the baths on the walls but it can still be confusing. Take your towel
with you to pools. Showers are through the door to wave pool, in the toilets at top of stairs to
lockers, outside next to wave pool and next to main pool too - take your pick. To lock lockers
push in button on door with disc on wrist band and hold until it clicks. Same to unlock. I imagine
its the same for cabins which I advise you get unless you're happy to change in front of
everyone. Wave pool is great fun. Lifeguard will let you know when it's due to start. Baths are
open until 8pm - make sure you get your money's worth. Massages available at extra cost.
Visited June 2013
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“Historical Opulence thst must be experienced”

Get your hotel to help you book if you dont speak Hungarian. Rather complicated if you are
unfamiliar. Take a swimming cap (or your hotel shower cap) as you need it for the communal
baths. Perhaps worth booking a cabin (and you have to book a massage) with your hotel to
make it easier. Also take flip flops to avoid burning your feet in the sauna! Dont be shy to
explore. The separate men and women sections are vast. Mid week is a great time to
experience the locals as they soak away their worries and chat in this majestic baths.

Visited January 2012

Das Gellert Bad ist wirklich sehr faszinierend.
Das wundervolle Jugendstilgebäude mit den atemberaubenden Bäder und Hallen und die
warmen Quellen sind bereits eine Reise nach Budapest wert!

January 10th, 2011
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