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UŽHOROD  A  MUKAČEVO 
Zakarpatský vínny festival Beaujolais 

    

Festival mladého vína v Užhorode v starodávnych vínnych pivniciach 
TERMÍN: 22.-24.11.2019 

Pre kolektív termín podľa požiadavky, možnosť dopravy vlakom aj autobusom /bez vínneho festivalu/ 

CENA: 89 €  
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 2 noci s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

K zájazdu je nutný cestovný pas, platný najmenej 1 mesiac po návrate zo zájazdu 

PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Žiliny o 4,00 hod., možnosť nástupu po trase – smer Košice. Po príchode do Užhorodu pre-

jazd centrálnou časťou Malé Galago s vládnymi a obytnými budovami vo funkcionalistickom štýle, postavenými 

čs. vládou v 20. a 30. rokoch minulého storočia, prehliadka mesta: hradná pevnosť z 13. st. s expozíciou klasic-

kých muzeálnych zbierok – najväčšia je prezentácia živočíšnej ríše v Karpatoch, ubytovanie. Užhorod má roz-

manitú architektúru, poznačenú československou, ruskou, ukrajinskou érou, secesiou, vyznačuje sa výbornou 

národnou kuchyňou. Prechádzka obchodnou zónou s promenádnou atmosférou, množstvom reštaurácií, kaviarní, 

obchodov, kostoly, chrámy, synagóga.  

A potom si už môžete užívať vínny festival, ochutnať nielen víno, ale aj med a jeho deriváty, mäso, kebab, stea-

ky, vyprážané klobásy, pečené zemiaky so slaninou, pečivo - domáci perník, bagety a koláče s rôznymi polevami 

a rôzne ďalšie dobroty.  

Každý návštevník môže kúpiť špeciálne suvenírové poháre, ku ktorým bude pridaná karta ochutnávky. Túto 

kartu je možné odovzdať vinárovi, ktorý mal najlepšie víno. Najlepšie vinári budú určení podľa počtu kariet od 

hostí. Cena suveníru je 100 UAH (môže sa zmeniť), zahŕňa neobmedzenú ochutnávku a 1 liter vína prezen-

tovaného na festivale. 

 

2.deň: raňajky, odchod do Mukačeva, ktoré v období medzi svetovými vojnami patrilo Československu, pre-

hliadka: nedobytná stredoveká pevnosť - hrad Palanok, najvýznamnejšia Rákocziho ukrajinská pamiatka, vypína 

sa na malebnom skalnom brale sopečného pôvodu, je impozantnou ukážkou pevnostnej architektúry v bastióno-

vom štýle. Prehliadka centra – pešia zóna, pamätníky, súsošie Cyrila a Metoda, Rákocziho palác, barokový kláš-

tor, gotická kaplnka... Návrat na ubytovanie v Užhorode. 

 

3.deň: raňajky, presun na rozsiahle trhovisko s možnosťou rozmanitých a cenovo veľmi výhodných nákupov,   

popoludní odchod na Slovensko. Príchod do Žiliny vo večerných/nočných hodinách. 
Pre kolektív: 

V prípade záujmu je zájazd možné predĺžiť o ďalšiu noc a program rozšíriť o výlet k Sinevirskému jazeru v národnom parku  

Sinevir so zastávkou v dedinke Sinevirská Poljana s ľudovou architektúrou v nádhernej prírode, kde máte pocit, že sa čas 

vrátil o 100 rokov späť, navštíviť známu dedinku Koločava s múzeom Ivana Olbrachta a miestny cintorín s hrobom Nikolu  

Šuhaja, Eržiky Derbakovej a mnohých českých žandárov. Nájdete tu aj pamätník II. sv. vojny a skanzen ľudovej architektúry. 
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