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Szeretettel köszöntöm Hajdúböszörményben, a történelmi városban.
A Hajdúkerület egykori központjában sétálva lépten-nyomon a múlt 
emlékeivel találkozunk. A műemléki védettség alatt álló Polgári utcai Táj-
házak területén a 200 évvel ezelőtti Hajdúság képe tárul elénk. Öt percnyi 
távolságra a Hortobágy és az Alföld egyik emblematikus festőművé-
szének tárlatát tekinthetjük meg. Káplár Miklós egykori otthonától a 
főtér felé indulva elhaladunk a görög katolikus templom mellett, majd 
a Bocskai tér patinás épületeit megpillantva ismét a múlt, a történelem 
érint meg bennünket.

A városközpont szűk utcái műemléki jelentőségű területként megőrizték 
a tipikus magyar kisvárosi miliőt, amelyet gondozott parkok, közterüle-
tek, szobrok és emléktáblák színesítenek.

Hajdúböszörmény dinamikusan fejlődő városként járási székhely, az 
Észak-hajdúság természetes központja. Igényes szálláshelyekkel és étter-
mekkel, színvonalas gyógyfürdővel, jól szervezett egészségügyi ellátással, 
pénzintézetekkel, sportolási lehetőségekkel varja a pihenni-kikapcsolód-
ni vágyókat. A belvárosban modern vásárcsarnok, autóbusz pályaudvar 
és több üzletközpont található. A Hajdúsági Múzeum történelmi emlék-
helyként a térség előző évszázadait bemutató tárlatával és a világhírű 
„böszörményi kinccsel” egyedülálló élményt ígér.

Csupán a legfontosabb értékeinket említve várjuk 
szeretettel Hajdúböszörménybe, a Hajdúság fővá-
rosába, tekintse meg településünket, térségünket, 
amely európai szinten is egyedülálló termálkincs-
csel és számos látnivalóval, természeti értékkel 
rendelkezik.

KKedves látogató!

Kiss Attila
polgármester
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A négycsillagos hajdúböszörményi Castrum Termálkemping és Apart-
man a Bocskai Gyógyfürdő és a Gyógycentrum közvetlen szomszédsá-
gában található. 120 darab, különböző nagyságú, 40-60-80-100 m2-es 
parcella víz- és áramcsatlakozási lehetőséggel várja mind a lakókocsi-
val, mind a sátorral érkezőket.
A vendégek kényelmét komfortos zuhanyzók, mosdók, mosási és 
mosogatási lehetőségek szolgálják.
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Castrum Termál-
kemping és Apartman



A szezonálisan nyitva tartó (április 1.– október 31.) 
kemping mellett egész évben teljesen felszerelt, modern 
apartmanok is várják az idelátogatókat. Stúdió szobáink 
kisebb, míg apartmanjaink nagyobb alapterületűek. 
Mindegyik szobánk pótágyazható. A szobák mindegyiké-
hez külön fürdőszoba, felszerelt minikonyha, mikrohul-
lámú sütő, kávéfőző, vízforraló, színes televízió tartozik. 
Egyes szobáink légkondicionálóval és/vagy erkéllyel 
rendelkeznek.
Vendégeink részére ingyenes és korlátlan belépési lehe-
tőséget biztosítunk a Bocskai Gyógyfürdőbe, valamint a 
nyári időszakban üzemelő strandra is.

Elérhetőség:
honlap: www.bocskaitermal.hu
e-mail: info@bocskaitermal.hu
tel.: +36-20/959-1931
facebook: Castrum Termálkemping
GPS koordináták: 47°40’59.6”N 21°29’54.3”E

...egy barátságos
felüdülés... 



A Bocskai Gyógyfürdő területén az emeleten található 8 db padlástéri 
apartman és stúdió.
A szobákhoz fürdőszoba, felszerelt mini konyha, színes televízió is 
tartozik. Vendégeink a gyógyfürdő szolgáltatásait az épületen belül 
közvetlen átjárással elérhetik.

Elérhetőség:
honlap: www.bocskaitermal.hu
e-mail: info@bocskaitermal.hu
tel.: +36-20/959-1931

GPS koordináták: 47° 40’ 56.1” N, 21° 30’ 1.5” E

Gyógyfürdő 
Apartman – 

Bocskai Gyógyfürdő

i
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Bocskai Gyógyfürdő

A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő különböző élményelemek-
kel ellátott medencéi minden korosztály számára garantálják 
az önfeledt kikapcsolódást. A fedett gyógyfürdő mintegy 
1000 m2-en szaunával, gőzkamrával várja a pihenni és gyó-
gyulni vágyókat.
Gyógyászati kezelések igénybe vehetőek a fürdőhöz tartozó 
gyógyászati központban.

Elérhetőségek:
honlap: www.bocskaitermal.hu
e-mail: bocskaitermal@gmail.com
tel.: +36-52-371-653

facebook: Bocskai Termálfürdő és Castrum Kemping
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A Fürdőkerti Ifjúsági Szálló összesen 54 személy elhelyezésére alkal-
mas, ebből 2 fő részére akadálymentesített környezetben nyílik lehe-
tőség. A 14 hálószobából négy saját fürdővel rendelkezik, amelyek 
közül az egyik szoba és vizesblokkja szintén akadálymentesített. 
A Fürdőkerti Szabadidőközpont 4,5 hektáros fás, ligetes, szabadidő 
eltöltésére az egyik legalkalmasabb, legideálisabb terület, nyári hő-
ségben is kellemes klímát biztosít. 
Az épület egy 165 m2 nagyságú, 100 adagos melegkonyhás étterem-
mel rendelkezik, amely a szállóvendégek ellátása mellett, különböző 
rendezvények megtartására lehetőséget biztosít. 
A városközponttól (s egyben a buszmegállótól) jól megközelíthető-
en – gyalog 5-10 perc alatt – elérhető. A fürdőkert közvetlen szom-
szédságában található, a vasútállomás valamint a hajdúböszörményi 
sportközpont. 

Fürdőkert 
Ifjúsági Szálló



A többféle sportolási lehetőség (foci, kosárlabda, röplab-
da, pin-pong, csocsó, külön kérésre paintball, airsoft, field 
target), kézműves foglalkozások, valamint szabadtéri 
főzési lehetőséget is kínál a kilátogató családok számára. 
A több napos időtöltéshez hozzájárulnak a városban 
található látnivalók, a széleskörű kirándulási lehetőségek. 
A szálló vendégeink kényelmét az alábbi szolgáltatások 
szolgálják: 
• Egész évben való nyitva tartás
• 24 órás recepció
• Melegkonyhás étterem
• Rendezvényterem
• Relaxációs szoba
• Játékszoba
• Sportszer-játék kölcsönző
• Sportpályák( focipálya, kosárlabda pálya, teniszpálya)
• Bográcsozás
• Csomagmegőrző 
• Ingyenes parkolás

Elérhetőségek:
Fürdőkerti Ifjúsági szálló
4220 Hajdúböszörmény, Vásár tér 3.
honlap: www.furdokert.hu
tel.: +36-20-367-33-39
facebook: Fürdőkerti Ifjúsági 
Szabadidőközpont

...az ideális szabad-
időközpont... 
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Csodálatos környezetben, az erdő szívében várja a 

Bodaszőlői Pihenőház a kikapcsolódni vágyó vendége-
ket. Az üdülő 32 fő részére nyújt kényelmes elhelyezést. 8 

zuhanyzós szoba, melyből egy akadálymentesített, nagy társalgó 
valamint felszerelt konyha biztosítja a gondtalan pihenést. Program-

lehetőségek: túrázás, erdei állatok megtekintése, látnivalók felfede-
zése lovas szekérrel, erdő- és vadgazdálkodási bemutató, kézműves 
foglalkozás, bográcsos ételek kóstolója.
Az üdülőház egy vagy több napos rendezvények, családi események, 
óvodai, iskolai kirándulások, céges összejövetelek megrendezéséhez 
egyaránt kiváló lehetőséget kínál.

Távolság:
Főtér: 11 km
Bocskai Strand- és Gyógyfürdő: 13.5 km

Bodaszőlői 
Pihenőház



Elérhetőség:
H-4220 Hajdúböszörmény Bodaszőlő  
GPS koordináták: É 47o 38’ 43.59”, K 21o 35’ 39.04”
Tel.: +36/52-219-149
E-mail: ikszt@bodaszolo.hu
facebook: Bodaszőlői Pihenőház

...a pihentető 
kikapcsolódás... 



Aktív 
szabadidő 

Hajdúböször-
ményben

Programjaink:
Hajdúsági Múzeum meglátogatása: 

állandó kiállítások, múzeumpedagógiai progra-
mok. 

Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos u. 1. 
Tel.: +36 52-229-038;  +36 20-449-9484
Web: www.hajdusagimuzeum.hu
E-mail: info@hajdusagimuzeum.hu
Hajdúböszörményi Tájházak programjai: 
parasztolimpia, kenyérlángos sütése, szekerezés, 
hintózás
Hajdúböszörmény, Polgári u. 92-100.
Tel.: +36 20-368-4989
E-mail: info@hajduboszormenyi-tajhazak.eu
Web: www.hajduboszormenyi-tajhazak.eu
Táncház: 
a Bocskai néptáncegyüttes közreműködésével 
Mozi, Színházi előadások:
Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. 
Tel.: +36 52-229-799
Lovaglás: 
lovagoltatás, gyógylovaglás, szekerezés, hintózás
Hajdúböszörményi Lovarda: Téglási u.64. 
Tel.: +36 20-927-6347
Kerékpáros és gyalogtúra a Zeleméri Templom-
romhoz
Bowling, biliárd, squash, Spirit Szabadidőközpont: 
Hajdúböszörmény, Dorogi út 107.
+36 52/805-825 Web: www.spirithb.hu
Rendezvények:
Hagyományos Hajdúsági Disznótor (február)
Böszörmény Dísznövény és Ízek Fesztiválja (május)
Jazz-Blues Jamboree Fesztivál és Cseh Sörnapok (június)  
Hajdúsági Expo Traktorhúzó Európa Kupa Ipari és Mező-
gazdasági Gépkiállítás és termékbemutató (augusztus)
Hajdúhét (augusztus)
Bezermeni Vigasságok Gasztronómiai Nap (szeptember)
Kemencés Nap, a hagyományok- ízek- régiók jegyében 
(szeptember) 
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Környékbeli programok

Rendezvények
Debrecen 
Debreceni Pulykanapok (június)
Debreceni borkarnevál (augusztus) 
Mangalica napok (március)
Debreceni Nyári Színházi Esték 
(május–augusztus)
Campus Fesztivál (július)
Debreceni Virágkarnevál (augusztus) 

Hortobágy  
Szent György-napi Kihajtási Ünnep (április)
Pásztorok Ünnepe (május)
Daruünnep (október)
Hortobágyi Hídivásár (augusztus)
Behajtási ünnep (október)
Daruvonulás (október)

Aquaticum Mediterrán élményfürdő
Cím: Debrecen, Nagyerdei park 1.
Telefonszám:  +36 52/514-174
Web: www.aquaticum.hu
E-mail cím: info@aquaticum.hu
Kerekerdő Élménypark
Cím: Olimpia fasor 23.
Telefonszám: +36 70/624-4496
Web: www.kerekerdoelmenypark.hu 
E-mail: marketing@kerekerdoelmenypark.hu
Agóra Tudományos Élményközpont 
Levelezési cím: Agóra Közhasznú Nonprofit Kft., 
4010 Debrecen Pf.: 69
Bejárat a Móricz Zsigmond út felől!
Telefonszám:  +36 52/518-620
Web: www.agoradebrecen.hu
E-mail: agora@agoradebrecen.hu
Déri Múzeum
Cím: Debrecen, Déri tér 1.
Telefonszám: 52/322-207
Web: www.derimuzeum.hu
E-mail cím: deri@derimuzeum.hu
Református nagytemplom
Cím: Debrecen, Piac u. 4-6
Telefonszám: 52/412-694
Web:www.nagytemplom.hu
E-mail cím: ntemplom@yahoo.com
Görög Katolikus Székesegyház
Cím: 4087, Hajdúdorog, Tokaji út 2.
Telefonszám: +36 52/389-775
Web: www.gorogkatolikus.hu
Email cím: dalaatya@citromail.hu
Hortobágy Máta (Fogathajtás, Lovas oktatás, 
Puszta lovaglás, Pusztaprogram)
Cím: Hortobágy
Telefonszám: +36 52/589–369, +36 70/492-7655
Web: www.hortobagy.eu/hu/matai-menes/
E-mail: mataimenes@hortobagy.eu
Nyíregyházi állatpark
Cím: Nyíregyháza, Sóstófürdő, Sóstói út
Telefonszám: 42/479-702, 42/500-535
Web: www.sostozoo.hu
E-mail cím: office@sostozoo.hu
Angyalborászat
Cím: 3908 Rátka, Meggyes-dülő
Telefonszám:70/415-3854
Web: www.angyalboraszat.hu
E-mail cím: room@angyalboraszat.hu
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Hajdú Étterem 
Petőfi Sándor u. 2.
Tel.: +36 52-228-307 
web: www.hajduhotel.hu

Halászcsárda
Iskola u. 26. Tel.: +36 52-229-227 

Múzeum Presszó 
Kossuth Lajos u 1. 
Tel.: +36 30-579 -8628

Kerekes Cukrászda és Büfé 
Kálvin tér 2., 
Tel.: +36 52-228-348, 
+36 30 275-4080 

Pecsenyesarok és Kifőzde
Ady tér 10. (Piac területén) 
Tel.: +36 20-392-7827

Strand Vendéglő: Uzsok tér 1.
Tel.: +36 20-574-3346,  
+36 52-710-294

Sziget Ételbár 
Vörösmarty Mihály u. 43.
Tel.: +36 52-561-002

i

Beregszászi Étterem és Salátabár 
Kossuth Lajos u.  20. 
Tel.: +36 30-277-3219



KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK:
Közlekedés
Buszállomás: Kálvin tér
Vasútállomás: Baross Gábor tér 16., Tel: +36 52-227-960 
Taxi állomás: Kálvin tér
Taxi: Asztalos Béla +36 30-222-5557
 Balogh Sándor +36 20-431-5315
 Horváth Sándor +36 20-221-0400
 Kapusi János +36 20-921-1272 (éjszakai taxis)
 Kovács Sándor +36 30-214-5970
 Molnár Sándor +36 20-340-4364
 Puskás László +36 30-218-2188
 Szepesi István +36 20-930-9000
Pénzváltó: Munkácsy Mihály utca 1. Tel.: +36 70-383-0591
Orvosi ügyelet: Korpona u. 13., Tel: +36 52-228-143
Magyar Posta:  Korpona u. 15., Tel: +36 52-560-460
Rendőrség: Kossuth Lajos u. 2., Tel: +36 52-228-400
Mentők: Korpona u.13., Tel: +36 52-371-031 
Tűzoltóság: Kálvin tér 17., Tel: +36 52-561-112
Autómentő: Batthyány Lajos u. 56., 
Tel: +36 52-561-349; +36 30-945-0781

TOURINFORM-IRODA    

   
Szolgáltatásaink
• Turisztikai információ-szolgáltatás (látnivalók, programok, 
 szállás-vendéglátóhelyek)
• Ingyenes turisztikai kiadványok Hajdúböszörményről 
 és Magyarországról
• Könyvek, DVD filmek, térképek, képeslapok
• Ajándéktárgyak
• Hungary Card (Magyar Turizmus Kártya)
• Jegyértékesítés a jegy.hu programjaira és helyi 
 rendezvények előadásaira
• EUB utasbiztosítás kötése
• SZÉP kártya elfogadás (OTP, MKB, K&H)
Elérhetőség: Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 
GPS koordináták: 47.6725651; 21.507510000000025
tel./fax: +36 52/561-851
e-mail: hajduboszormeny@tourinform.hu, 

web: www.hajdukfovarosa.hu
facebook: Tourinform Hajdúböszörmény

szobák száma 

férőhelyek száma

fürdőszoba 

televízió

wifi/internet  

légkondi

akadálymentesített  

parkoló

kerékpárkölcsönzés 

egész évben nyitva 

konyha, főzési lehetőség 

terasz, kert   

tűzrakóhely 

gyermekbarát 

állatbarát 

játszótér 

étterem, gyorsétterem 

kávézó 

drink bár

bankkártya elfogadó hely  

angolul is beszélünk   

németül is beszélünk  

SZÉP kártya elfogadóhely   

Erzsébet utalvány elfogadó-
hely  



HHajdúböszörmény jövőképe 

2050

Zöld koro
na vízi
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