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OSTRIHOM A GYOR 

    
TERMÍN: podľa požiadavky 

 

CENA: 79 € 
v cene je zahrnuté: doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s polpenziou, sprievodca CK 

možný príplatok: vstupenka, cestovné poistenie 

PROGRAM: 
1.deň: odchod z Ružomberku v ranných hodinách, po príchode do Štúrova plavba výletnou loďou Balu, jazda 

vláčikom cez most Márie – Valérie do Ostrihomu, prehliadka baziliky, pokračovanie do Gyoru, prehliadka mes- 

ta, ubytovanie, večera 

 

2.deň: raňajky, termálne a zážitkové kúpele Rába Quelle, cestou na Slovensko možnosť návštevy Nitry, alebo 

Arboreta Mlyňany 

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 Londý-

ne. 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 odpočí-

vajú ostrihomskí arcibiskupi. V kresťanskom múzeu je bohatá zbierka stredovekého maďarského umenia, obrazy 

talianskych majstrov a gobelíny z 15 st.  

Gyor –ponúka jedinečnú kombináciu historického mesta a moderných  kúpeľov. Je to jedno z najväčších maďar- 

ských miest s krásnym barokovým centrom. Navštívite hrad nad sútokom  Ráby s dunajským ramenom, jednu z 

prvých katedrál v Uhorsku s milostivým obrazom Panny Márie s obrazom Madony roniacej slzy, ktorý  pochá-

dza z Írska, staré  mesto s malebnými  domami,  Baziliku, ktorej interiér patrí  medzi najcennejšie poklady  baro-

kového  Maďarska,  kostoly sv. Ignáca a karmelitánov, Hermovku  sv. Lászlóa,  náhrobok blahorečeného bisku-

pa  Vilmosa Apora, Biskupský palác,  Gyorskú  diecéznu  klenotnicu, knižnicu a lapidárium,  Benediktínsky kos-

tol, Národné divadlo, Synagógu s expozíciou maďarského výtvarného umenia po II. sv. vojne, Evanjelické  lýce-

um, kde študoval Ľudovít  Štúr a mnoho ďalších historických pamiatok. 

Gyor je však známy aj ako  mesto výborných nákupov – či už v butikoch, obchodných centrách, tradičnom trho- 

visku v centre mesta 

Kúpele Rába  Quelle – moderné termálne kúpele so starou tradíciou, ktorá siaha až do čias rímskej Arabony. 

Sústava krytých a otvorených bazénov s rôznou teplotou vody, 2 tobogánmi, vírivkami, vodopádmi. Kapacita je 

1500  osôb, 2  termálne a 5  zážitkových  bazénov, saunová  záhrada, jacuzzi, ponorné bazény, vodné atrakcie. 
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