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ŠTÚROVO A OSTRIHOM

Výlet pre malých aj veľkých – historické pamiatky, termálne kúpalisko, plavba parníkom, jazda vláčikom...
TERMÍN:
pre kolektív podľa požiadavky

CENA: 21,50 €
v cene je zahrnuté: doprava autobusom, sprievodca CK
možný príplatok: vstupenka, cestovné poistenie

PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 6,00 hod. po príchode do Štúrova program podľa záujmu:
- termálne kúpalisko
- jazda vláčikom do Ostrihomu, prehliadka baziliky, plavba parníkom
O cca 17,00 hod. odchod na Slovensko
Štúrovo – kúpeľné mesto na ľavom brehu Dunaja, ktoré spája s Ostrihomom most Márie-Valérie.
Termálne kúpalisko Vadaš - bazény: Lagúna, Relax, Hviezda, plavecký bazén, detský, masážny, vonkajší sedací,
doplnkové služby: rodinná šmýkačka, plážový volejbal a futbal, streetbalové ihrisko, ohnisko, detské ihrisko, minigolf a množstvo ďalších atrakcií
Výletná loď Balu – plaví sa najskôr proti prúdu a potom smeruje nadol k sútoku Hronu a Dunaja. Predaj lístkov
je na lodi, nástup cez Popeye Bar v prístave Štúrovo 20 minút pred odchodom. Plavba trvá okolo 55 min.
Mestský vláčik – trasa: Štúrovo, most Márie-Valérie, centrum Ostrihomu, bazilika
Ostrihom – prvé kráľovské mesto, jedno z najstarších v Maďarsku. Pri bojovom ťažení sa tu zdržiaval Marcus
Aurelius, rodisko sv. Štefana. Po krásne upravenej krížovej ceste sa dostanete k Bazilike – najväčšej chrámovej
stavbe Maďarska, ktorá je tretím najväčším kostolom v Európe po bazilike sv. Petra v Ríme a sv. Pavla v Londýne. Bola postavená podľa baziliky sv. Petra. V prípade priaznivého počasia môžete vystúpiť na kupolu, odkiaľ je
nezabudnuteľný výhľad na malebný tok Dunaja a šíre okolie.
V arcibiskupskej klenotnici sú uložené vzácne cirkevné klenoty zo zlata a vzácnych kameňov, biskupské rúcha z
15-19 st. Pod hlavnou loďou v krypte odpočívajú ostrihomskí arcibiskupi. V kresťanskom múzeu je bohatá
zbierka stredovekého maďarského umenia, obrazy talianskych majstrov a gobelíny z 15 st. Ďalšie pamiatky:
-Bakócova kaplnka /renesančná kaplnka z rokov 1506 – 1507/
-veľká obrazáreň starého umenia, ktorá obsahuje sakrálne pamiatky väčšinou z územia dnešného Slovenska
- knižnica so starobylými kódexami, inkanábulmi a jedinečnými knihami /asi 40000 zväzkov/
-archívy prevažne s materiálmi k dejinám Slovenska
- múzeum s numizmatickou zbierkou

