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BUDAPEŠŤ – ADVENT 
TROPICARIUM  A  OCEANARIUM 

     
TERMÍN: 26.11.2022 

pre kolektív podľa požiadavky 

CENA: 39,- 

   
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky Tropicarium a Oceanarium 8,-/dosp., 6,-/dieťa do 18 r, senior od 

65 r. pri skupine nad 15 osôb rovnakej vekovej kategórie 

Kolektívy - cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné km. 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu po trase smer Martin – Zvolen – Šahy. Po príchode do Budapešti 

návšteva Tropicaria a Oceanaria, presun do časti Pešť – prehliadka historického centra – Opera, Chrám sv. 

Štefana, Synagoga,, Parlament, nábrežie Dunaja... 

Návšteva vianočných trhov, ktoré sa radia medzi 6 najkrajších v Európe: 

 

- Vörösmarty tér, kde  môžete ochutnať široký výber tradičných maďarských jedál a koláčov:  grilované klobásy 

a mäso, klobásy, tlačenku, jaternice, pečené mäso, huspeninu z mangalice, guláš, langoše, štrúdľu, rôzne domáce 

koláče, medovníky, vianočné pečivo, kürtös kalács z Transylvánie, pálený cukor, mleté orechy, korenené varené 

víno zo špeciálnych  dizajnových  hrnčekov, môžete si vybrať zo štyroch farieb. Miestnou špecialitou je nápoj 

Krampampuli – varené víno s trochou slivovice, slivkovým lekvárom a voňavým sušeným ovocím. Šálku kávy 

s lahodnou maďarskou tortou môžete ochutnať vo Gerbeaud Café, ozdobenej veľkým adventným kalendárom.  

- Chrám sv. Štefana – stánky s občerstvením, suvenírmi, nádherná výzdoba a sviatočná atmosféra.   

V stánkoch nájdete rozmanité darčeky a suveníry zo širokej ponuky ľudovo - umeleckých produktov vyrobených 

tradičnými technikami z prírodných materiálov – dreva, keramiky, skla.... 

TROPICARIUM a OCEANARIUM  –  obrovský tropický prales s krásnym vodopádom, kde uvidíte lenivé Mi-

ssissipské aligátory, voľne lietajúce tropické vtáctvo, exotické plazy, hady, žaby, opice a ďalšie zvieratá. Hlav-

nou atrakciou je žraločie akvárium s vyhliadkovým  tunelom, kde nad hlavami plávajú tigrované a  hnedé žralo-

ky, raje a húfy rýb.  

 
O cca 18,00 hod. odchod na Slovensko. 

 
Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava  
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