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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 – BAROKOVÁ  PERLA 
BUDAPEŠŤ  -  KRÁSAVICA  NA  DUNAJI 

     
 

TERMÍN:  
pre kolektív podľa požiadavky 

CENA: 115 € 
Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné km 

v cene je zahrnutá doprava autobusom, ubytovanie na 2 noci s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, posedenie, cestovné poistenie 

PROGRAM: 
1.deň: odchod v ranných hodinách, po príchode do Egeru, najkrajšieho barokového mesta Maďarska odloženie batoži-

ny, prehliadka: námestie Dobó, Minaret, najsevernejšia architektonická pamiatka z tureckého obdobia v Európe, Bazi-

lika, Múzeum marcipánových figurín, klasicistická katedrála – druhý najväčší kostol v Maďarsku /najväčšie maďarské 

varhany/, cirkevná knihovňa vyzdobená nádhernými freskami, Arcibiskupský palác, ktorý má vo svojom inventári aj 

korunovačný plášť Márie Terézie, barokové, rokokové, empírové paláce..., ubytovanie. Možnosť návštevy tureckých 

kúpeľov, ktoré sú kultúrnou pamiatkou a dedičstvom po Turkoch. V súčasnosti sú nádherne zrekonštruované vrátane 

pozlátenej kupoly. V ich susedstve sa uprostred nádherného parku nachádza termálne kúpalisko s platanmi a cyprusmi 

starými niekoľko sto rokov. Eger je tiež domovom ohnivých vín, večera s ochutnávkou vína a cigánskou muzikou v 

Údolí krásnych žien. 

 

2.deň: raňajky, prehliadka baštami opevneného Egerského hradu – symbolu maďarského patriotizmu. V Biskupskom 

paláci sa zoznámite s jeho históriou, v galérii môžete obdivovať diela talianskych, holandských aj domácich umelcov.   

Dobrodružnú prechádzku podniknete v pôvodných podzemných pevnostných systémoch, kde sa okrem obranných pro-

striedkov nachádza tiež románske a gotické lapidárium. Na zvláštnej výstave o žalároch sú ukázané zariadenia určené 

na popravy, mučenie a hanobenie. Súčasťou prehliadky je mincovňa.  

Odchod do Budapešti, návšteva svetoznámej, vyše 100 ročnej tržnice Vásárcsarnok s najrozmanitejšou ponukou kvalit-

ných domácich potravín a sortimentu od výmyslu sveta, ubytovanie. Prehliadka časti Pešť: Nám. hrdinov s mnohými 

pamätníkmi a sochami známych Maďarov, Parlament – impozantná budova v neogotickom slohu, nábrežie Dunaja s 

nádhernou scenériou mostov, Bazilika sv. Štefana, možnosť vyhliadkovej plavby po Dunaji. 

 

3.deň: raňajky, prehliadka časti Buda – výjazd lanovkou na Budínsky hrad, návšteva Matyášovho chrámu, Skalnej ne-

mocnice, ktorá sa nachádza v jaskynnom systéme hradného vrchu. Prechádzka po protiatómovom kryte, kde zahynuli 

stovky ranených, je naozaj zvláštnym zážitkom. Expozíciu dotvárajú realistické figuríny doktorov a sestričiek, druhá 

časť je venovaná vojenskej histórii krytu. Múzeum marcipánu s ochutnávkou, vo vitrínach môžete obdivovať marcipá-

nové výrobky s rôznymi motívmi, napr. Parlament, Rybársku baštu, rozprávkové bytosti... Rybárska bašta s prekrásnou 

panorámou a nezabudnuteľným pohľadom na celú Budapešť, pahorok Gellért s Citadelou, odchod na Slovensko. 

Príchod vo večerných hodinách. 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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