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TIHANY – MAĎARSKÉ PROVENSÁLSKO, 
PAMIATKY A  TERMÁLY 

  
Levanduľa - už starí Gréci poznali blahodarné účinky levandule a s obľubou ju pridávali do kúpeľa a predpisovali 
ako zaručený prostriedok proti kašľu. Od nepamäti patrila k najobľúbenejším aromatickým rastlinám, používala sa 

ku kozmetickým a lekárskym účelom. Vyrábali sa z nej parfumy , používala sa ako prísada do pokrmov a liekov.  

                                                                        TERMÍN: 18.-19.6.2022 

CENA: 139 € 
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu po Bratislavu. Príchod do romantického mestečka Tihany, nazýva-

ného maďarským Provensálskom, kde je jeden týždeň v roku venovaný tradičnému Festivalu levandule. Mestečko je v 

týchto dňoch obsypané stánkami s produktami z levandule – sirupy, koláče, kozmetika, džem, remeselné výroby..., levan-

duli sa tu totiž mimoriadne dobre darí. Počas dňa prebieha kultúrny program, pešo alebo vláčikom sa môžete dopraviť pria-

mo k levanduľovým poliam, za poplatok si môžete levanduľu vlastnoručne nastrihať a priniesť domov ako originálny dar-

ček... Navštívime aj Benediktínske opátstvo. Kláštor založil v r. 1055 uhorský kráľ Ondrej I., ktorý tu má svoju hrobku, za-

kladajúca listina je najstarším písomným dokumentom maďarských dejín. V 16. st. po vpáde Turkov sa Tihany stal pev-

nosťou a jeho okolie bolo dejiskom mnohých bitiek medzi uhorskými vojskami a Turkami. Po 1.sv. vojne tu bol väznený 

uhorský kráľ Karol Habsburský (posledný rakúsko-uhorský panovník) spolu so svojou manželkou Zitou. Zaujímavé je aj 

múzeum bábik, Panoptikum – historické múzeum voskových figurín s maďarskými kráľmi a najslávnejšími pirátmi sveta, 

etnografické múzeum, Levanduľový dom s múzeom. Príjemným zážitkom je prechádzka mestečkom s typickou ľudovou 

architektúrou, domy ovešané sušenou paprikou či cibuľou a hlavne všade prítomnou levanduľou. 

Odchod na ubytovanie, v prípade záujmu plavba po Balatone, kúpanie, večer posedenie v typickej maďarskej čárde. 

 

2.deň: raňajky, prehliadka malebného mestečka Keszthely a zámku Helikon, druhej najväčšej a najkrajšej aristokratickej 

stavby Maďarska. Stavbu barokového kaštieľa začal Kristóf Festetics v r. 1745. Budovu obklopuje krásna záhrada a anglic-

ký park s vodotryskom. Pod zámkom je vybudovaný 500 ročný pivničný systém, kde sídli Dom Balatonských vín, ponúka 

aj prehliadky spojené s degustáciou.  

Pokračovanie do kúpeľného mestečka Sárvár s úžasnou atmosférou a bohatou históriou. Kultúrnym centrom je hrad Nádas-

dyovcov, jedna z najkrajších renesančných stavieb krajiny s impozantným interiérom, vzácnymi barokovými nástennými 

maľbami, freskami s výjavmi zo Starého zákona, strop je zdobený maľbami. Oproti nájdete evanjelický kostol, radnicu so 

zvonkohrou, farský kostol sv. Ladislava a Arboretum. Záujemci môžu využiť mimoriadne kvalitné liečebné a wellness kú-

pele s dvoma druhmi termálnych vôd. 

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

Pre kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava  
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