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EGER – MESTO  KÚPEĽOV  A VÍNA 
MISKOLC  -  HISTÓRIA  A JASKYNNÉ  KÚPELE 

     
Zájazd z programu CK TRIP – spoznávame históriu našich susedov 

TERMÍN: 15.-17.10.2021 

CENA: 168,- € 

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

Možný príplatok: vstupenky, posedenie v Čárde, cestovné poistenie 

PROGRAM: 

1.deň: odchod zo Žiliny v ranných hodinách, možnosť nástupu smer Martin – Zvolen. Po príchode do Maďarska za-

stávka v malebnej dedinke Egerszalók s jedinečným soľným termálnym prameňom, ktorý vytvára vápencové usadeni-

ny, preto je nazývaná „maďarské Pamukkale“. Podobný unikátny útvar totiž nájdete už len v tureckej Pamukkale, ale-

bo v Yellowstoneskom parku. Príchod do najkrajšieho barokového mesta Maďarska -  Egeru, prehliadka: Bazilika, kla-

sicistická katedrála – druhý najväčší kostol v Maďarsku, cirkevná knihovňa vyzdobená nádhernými freskami, Námes-

tie Dobó, kostol Minorita, barokové, rokokové, empírové paláce... Ubytovanie, večer posedenie v typickej maďarskej 

čárde v Údolí krásnych žien s ochutnávkou kvalitných miestnych vín a ľudovou hudbou. Eger je totiž domovom ohni-

vých vín, v storočných pivniciach vyhĺbených do čadiča ochutnáme rôzne kvalitné vína, aj známy egri bikaver. 

 

2. deň: raňajky, pokračovanie v prehliadke: stredoveký hrad – slávne miesto tureckých dôb, panoptikum, mincovňa, 

obrazáreň, 40 m vysoký minaret, najsevernejšia architektonická pamiatka z tureckého obdobia v Európe, čokoládov-

ňa... Turecké kúpele, pamiatka na svojráznu kúpeľnú kultúru, ktorá tu vznikla v období tureckej nadvlády. Tunajšia 

liečivá voda sa odporúča hlavne pri reumatických ochoreniach a pri chorobách pohybového ústrojenstva.  

3. deň: raňajky odchod do historického Miskolca, ktorý zaujme všetkých nadšencov dobovej architektúry. Prejdeme sa 

cez Alžbetino námestie – peknú promenádu s dominantnou sochou Ľ. Košúta, malou fontánou a množstvom zelene po 

celom obvode. Priamo nad námestím sa týči vrch Avas, kde nájdete gotický protestantský kostol z 13. st., ale tiež ar-

cheologické nálezisko so stopami ľudskej činnosti starými 70 000 rokov. Vidieť sa oplatí aj krásne barokové sídlo Ná-

rodného divadla, Rákóciho dom, dnes mestská galéria, alebo Pravoslávny chrám so 16 m oltárom a 88 ikonami. Prej-

deme sa aj Szécsenyiho ulicou, ideálnym miestom na nákupy – pešou zónou lemovanou zachovanými historickými bu-

dovami. V okrajovej časti mesta sa vypína hrad Diósgyőr s bohatou históriou, prvé zmienky sú staré viac ako 1000 ro-

kov. Pôvodne obranný hrad zažíval najväčšiu slávu do 16. st., bol totiž tzv. „zásnubným“ hradom a ako vidiecke sídlo 

ho využívalo 6 rôznych kráľovien. 

Rekreačná oblasť Miskolctapolca ukrýva unikát, aký by ste inde hľadali márne, prírodnú krytú plaváreň starú tisíce ro-

kov, termálne kúpele situované v obrovskej jaskyni a jej chodbách. Ich blahodárne účinky sú známe už od 16. st.. Pod-

ľa lekárskeho výskumu vzduch v jaskyni má mimoriadne priaznivý vplyv na katarové dýchacie problémy. Za svetový  

div je považovaná voda v studničkách tunajšieho jaskynného systému, lebo jej teplota dosahuje až 20 - 28 C, čo je v 

krasových útvaroch ojedinelé. Kúpele poskytujú hosťom kuriózny zážitok. Môžete sa kúpať v skalných hlbinách, vý-

klenkoch a v úzkych jaskynných chodbách. Služby liečebného  komplexu: hydroterapia, tangentor, liečebná a osviežu-

júca masáž, elektroterapia, reumatológická ordinácia, sauna.  

Odchod na Slovensko, príchod do Žiliny v neskorších večerných hodinách. 
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