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BUDAPEŠŤ - OLD TIMER SHOW VÝSTAVA VETERÁNOV A MAĎARSKÉ ŠPECIALITY
ALEBO - TROPICARIUM A OCEANARIUM

Retro výlet do Budapešti - oldtimery, parné lokomotívy, motorky a zabíjačkové dobroty...
TERMÍN: 6.4.2019
CENA: 23 €
V cene je zahrnuté: doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK
možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie

PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 5,30 hod., nástup možný smer Martin – Zvolen – Šahy. Po príchode do Budapešti navštívime Park
histórie železnice, kde sa už tradične koná víkend veteránov – OLD TIMER SHOW – najväčšia v strednej a východnej
Európe s množstvom odborných a kultúrnych sprievodných akcií a pestrým programom. Na 10 ha priestranstve sa vám
predstaví až 500 kusov historických vozidiel, viac ako 100 rokov starých áut, motocyklov a ďalších dopravných prostriedkov. Súčasťou výstavy sú aj dopravné prostriedky, lode a karavany z čias socializmu, traktory, vojenské vozidlá a
americké autá. Hostesky vás tento rok privítajú v historických kostýmoch.
Pre deti sú pripravené rôzne atrakcie zdarma: nafukovacie hrady, ihriská, výstava modelov železníc, malá Z00, vyskúšať si môžu maľovanie na tvár, lukostreľbu, kováčsku a remeselnícku dielňu, interaktívne tradičné zariadenia.
Gurmáni určite neodolajú maďarským špecialitám, v „Gastronomickej uličke“ môžete ochutnať a kúpiť typické zabíjačkové dobroty, čabajku, ale aj chutné syry, med, pálenku, víno, či domáce pivo. Na ľudovom remeselnom jarmoku si
môžete kúpiť výrobky z dreva, keramiky a z ďalších prírodných materiálov.
V Železničnom múzeu, prvom interaktívnom múzeu svojho druhu v Európe nájdete vagóny konskej železnice, historické vozne, dreziny, ale aj parné lokomotívy, ktoré si môžete vyskúšať za asistencie rušňovodiča. Medzi unikáty patrí
parný stroj z r. 1870, spájajúci Budapešť s Viedňou, elegantný jedálenský vozeň Orient Expressu a mnoho ďalších.
V prípade záujmu TROPICARIUM a OCEANARIUM – obrovský tropický prales s krásnym vodopádom, kde uvidíte
lenivé Mississipské aligátory, voľne lietajúce tropické vtáctvo, exotické plazy, hady, žaby, opice a ďalšie zvieratá.
Hlavnou atrakciou je žraločie akvárium s vyhliadkovým tunelom, kde nad hlavami plávajú tigrované a hnedé žraloky,
raje a húfy rýb.
Prehliadka historického centra, exteriérov hradu Vajdahunyad, jedného z najromantickejších hradov v Maďarsku, ktorý je príkladom architektonického vývoja a štýlov v priebehu storočí. Pôvodne bol postavený z dreva, stal sa však tak
populárnym, že ho v r. 1908 prestavali z kameňa a tehál... Stojí na umelom ostrove a prístup je po štyroch mostoch.
S Budapešťou sa rozlúčime krásnym výhľadom z Citadely.
Predpokladaný odchod o cca 18,00 hod.
Cena vstupenky Old Timer: 4000 HUF/dosp., 3000 HUF deti do 14 r. a seniori. Vstupenky Tropicarium a Oceanarium:
2500 HUF/dosp., 1800 HUF deti a seniori

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby

