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DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY ponúkame 
V CK TRIP -  HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu 

 

EGER  S  PRÍCHUŤOU  HISTÓRIE  A  VÍNA  
 

Budapešť • Eger • Egerszalók 
 

TERMÍNY: 

13.07.2018 – 15.07.2018 24.08.2018-26.08.2018 

  
CENA: 155,73 € 

v cene:  doprava klimatizovaným autobusom • 2 x ubytovanie s raňajkami • ochutnávka vína • tradičný 

maďarský obed • sprievodca CK  

možný príplatok: cestovné poistenie + 6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH 

+14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka 

+7,- € • jednolôžková izba 50,- €/pobyt. 

možné vstupy: Budapešť: Národné múzeum 2000,- HUF, Rybárska bašta 800,- HUF, Eger: bazilika 

300,- HUF, minaret 300,- HUF, Egerský hrad 1600,- HUF + slovenský audiosprievodca 400,- HUF, 

Egerszalók: Termálne kúpele (3-hodinový vstup) 2100,- HUF.  

povinný príplatok: : pobytová taxa cca 2,- €/osoba/noc – platba na mieste. 

 

PROGRAM: 

 
1.deň: odchod zo Slovenska v ranných hodinách, v dopoludňajších hodinách príchod do Budapešti, prehliadka    

centra mesta s najvýznamnejšími historickými pamiatkami (Námestie hrdinov, Andrássy utca, Budínsky 

hrad, Matyášov chrám, Rybárska bašta). V podvečerných hodinách presun do okolia Egeru, ubytovanie. 

 

2.deň:  raňajky, pešia prehliadka kúpeľného a vinárskeho mestečka Eger, ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie 

mestá Maďarska, námestie Dobó Tér, bazilika a minaret, ktorý je najsevernejšou pôvodnou stavbou 

tureckej architektúry v Európe, Egerský hrad s podzemným pevnostným systémom a výhľadmi na staré 

mesto a okolie viníc. V popoludňajších hodinách návšteva vínnej pivnice s  ochutnávkou vín, návrat na 

ubytovanie. 

 

3.deň: raňajky, presun do dedinky Egerszalók, kde liečivá voda stekajúca z kopcov vytvorila zvláštne terasovité 

útvary, na úpätí ktorých boli vybudované kúpele podobné tureckému Pamukkale (možnosť kúpania) 

a následný presun na tradičný maďarský obed do „Údolia krásnych žien“ (Széspasszony Völgy), ktoré je 

známe vďaka svojej jedinečnej atmosfére, kulinárskym špecialitám a vynikajúcemu vínu. Vo večerných 

hodinách príchod na Slovensko. 
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