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Program: 
05:30 hod odchod zo Žiliny cez Martin, Zvolen a Šahy do Budapešti. 
Po príchode návšteva slávnej historickej tržnice s bohatou ponukou domácich produktov.  

Možnosť občerstvenia v štýlovej reštaurácii Fakanál.  
Pešia prechádzka po nákupnej Váci ulici k bazilike sv. Štefana. Presun autobusom 

do Historického parku železníc, kde sa koná víkend veteránov.  
Železničné múzeum, ktoré sa v parku nachádza, vystavuje v kruhovom depe unikátny parný stroj  

z roku 1870, legendárny motorový vozeň Árpád z roku 1934, ktorý v minulosti spájal Budapešť s Viedňou.  

Klenotom zbierky – elegantný jedálenský vozeň, ktorý bol postavený pre Orient Express v roku 1912.  
Flotila železničných vozidiel sa skladá z päťdesiatich rušňov, z ktorých viaceré sú v prevádzkyschopnom stave. 

Samozrejmosťou je široká škála železničných koľajových vozidiel: ručné a pákové dreziny, inšpekčné vozne,  
parné žeriavy, snehové pluhy a iné.  

V čase svojho vzniku sa jednalo o prvé interaktívne múzeum svojho druhu v Európe. Interaktívny program  

nebude chýbať ani v deň našej návštevy. Ak budete mať záujem, môžete podniknúť skúšobnú jazdu  
na lokomotíve, samozrejme pod dohľadom skúseného strojvodcu. 

 
Tento víkend je však hlavnou akciou v parku pri vodárenskej veži výstava veteránov.  

Tentokrát bude možné vidieť prvý hybridný automobil na svete: obrovský automobil s drevenými kolesami  

na elektrický a benzínový pohon Woods-Stanley z roku 1916. Súčasťou výstavy je nielen 
výstava nostalgických strojov, ale aj lodí a karavanov, ako aj najpoužívanejších vozidiel z čias  

socializmu. Môžete tak svojim vnukom ukázať svoju prvú embéčku, alebo prvého trabanta.  
V ďalšej časti parku bude výstava autobusov rôznych značiek, traktorov, vojenských vozidiel,  

a nebude chýbať ani výstava amerických áut. 
Vystavovatelia nezabudli ani na najmenších: bezplatné atrakcie ako nafukovacie hrady, ihriská, maľovanie  

na tvár, modely železníc, malá ZOO či remeselnícka dielňa, určite zaujmú každého malého návštevníka. 

 
Počas dňa určite navštívte „klobásovú ulicu“, kde nájdete typické zabíjačkové lahôdky a klobásy  

od preslávenej čabianskej až po medvediu. Oblastný čabiansky dom pripravil aj ochutnávku čabajky. 
 

 

Cca o 17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 22:00 hod 
 
 

CENA: 39 €/osoba za zájazdový autobus a sprievodcu CK 

 

Nepovinný príplatok: komplexné cestovné poistenie UNION 2,50 €/osoba 
 

Nutný výdavok na mieste: vstupné na výstavu cca 5000 HUF/dosp. os,  
  
 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY PROGRAM A MIESTO ODCHODU PODĽA POŽIADAVKY, ZVÝHODNENÁ CENA 
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