A Hévízi-tóra joggal lehet büszke
minden magyar,
általa ugyanis olyan természeti csodát tudhatnak magukénak a hazai tájak, mely az egész világon
egyedülálló, hiszen nem található másutt ilyen kiterjedésű tőzegfenekű, meleg vizes gyógytó.

A tavirózsák, a fürdőépület tündérmesébe illő tornyai, a hidegben a víz felszínét burkoló pára és a tavat
körülvevő erdők együttes erővel olyan különös hangulatot teremtenek, ami azonnal magával ragadja
a hazai utazót, de az sem véletlen, hogy népszerűsége a külföldi turisták körében is töretlen. Illetve az
sem, hogy az UNESCO világörökségi listájára önállóan való felkerülését is szorgalmazzák az illetékesek.

Az első tutajokra épített fürdőházat 1772-ben Festetics György, a keszthelyi
Georgikon alapítója építtette.
Ellentétben a többi melegvizes tóval, melyek általában vulkanikus eredetű helyeken, agyag- vagy
sziklatalajban vannak, a Hévízi-tó tőzegmedrű forrástó, amelyet a 38 méter mély Hévíziforrásbarlangból feltörő, percenként 30–40 ezer liter vízhozammal 38 °C-os víz táplál. A Keszthelyifennsík nyugati lejtője mentén, a Hévízi-völgyben található, Hévíz városa mellett.
A tó páratlan természeti környezetét elsősorban a parkkal övezett gyógyvizű tó, a vízfelszín felett
lebegő páraréteg, a tó felszínén úszó indiai vörös tündérrózsák (Castalia rubra longiflora) teszik
különlegessé.

Tényleges gyógyító hatása van
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park leírása szerint a Hévízi-tó forrásvize mintegy 20-22 ezer évvel ezelőtt
tört fel jelenlegi helyén, akkor, amikor a Balaton is kialakult. A víz először a Balatonba folyt, később
azonban ennek vízszintje lesüllyedt, a tómeder elhalt növényeiből pedig tőzegláp alakult ki.A
természetes termálkarszt-forrás felett létrejött, mintegy 250 méter átmérőjű, illetve 4,6 hektár
felületű tónak azonban nemcsak kialakulása figyelemreméltó, de gyógyító ereje is.Amellett, hogy a tó
meleg, nyáron akár 33-35 Celsius-fokos vize nyugtatóan hat a fürdőzőkre, állandó mozgása pedig
enyhe masszírozó hatást is kifejt, a vízben található ásványi és szerves anyagok is igencsak jótékony
hatással vannak a szervezetre.A területet - a tó mélyéről előkerült leletek szerint - már a rómaiak is
fürdőzésre használták, azonban az első, tutajokon álló fürdőház megépítésére az 1700-as évek végéig
várni kellett. A fürdőhelynek ekkor azonban már hamar híre ment, fejlődése pedig máig töretlen, ma
ennek köszönhető, hogy Budapest után Hévíz a leglátogatottabb város Magyarországon.

