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                                 VÝSTAVA OBRAZOV DO CÉZANNA PO MALEVIČA  
                                            A MANGALICA FESTIVAL                                                                  

Mesto staršie ako Viedeň má nádhernú polohu na oboch brehoch Dunaja a pre jeho 

historické pamiatky, zapísané na Listine svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO,  
ho ročne navštevuje veľké množstvo turistov. 

Program: 

05:30 hod odchod zo Žiliny cez Vrútky, Martin a Zvolen do Budapešti. 
Po príchode návšteva výstavy obrazov „Od Cézanna po Maleviča“, ktorú deväť rokov po veľmi úspešnej 

výstave Cézanne a minulosť: tradícia a kreativita od októbra 2021 hostí Múzeum Výtvarných umení v Budapešti.  
Ďalšia výstava spojená s týmto umelcom skúma súvislosť medzi dielom francúzskeho majstra  

a francúzskym avantgardným umením v rokoch 1906 až 1930. 
 

Kým predošlá výstava konfrontovala Cézannovo dielo s dielami jeho veľkých predchodcov,  

tá dnešná ho konfrontuje s umeleckými trendami prvej polovice 20.stor. 
Okrem samotnej výstavy je možnosť pozrieť aj stálu zbierku, ktorou múzeum disponuje.  

Nachádza sa v nej takmer 3000 obrazov, medzi ktoré patrí okrem talianskych diel vrátane Raphaela, Giorgioeho, 
Tiziana, Tintoretta a ďalších, aj zbierka holandských majstrov, ktorá je najväčšou mimo územia Holandska,  

ale aj španielska či nemecká zbierka. V neposlednom rade stojí za pozornosť aj samotný interiér múzea, 

ktorý je po rekonštrukcii v nádhernom stave. 
 

Po prehliadke presun do centra Budapešti, kde prebieha festival Mangalice. Maďarskú kuchyňu si nemožno 
predstaviť bez bravčového mäsa. Svojou kvalitou sa v posledných rokoch preslávilo mäso z unikátneho plemena 

ošípaných, ktoré je v Maďarsku endemické. Mangalica, ktorá sa svojou kučeravou srsťou podobá ovci,  

má mäsko oveľa mäkšie a šťavnatejšie, ako mäso z bežnej ošípanej. Živí sa len na pastvinách, zemiakmi a tekvicou. 
Pochúťky z nej sa dajú kúpiť na mnohých miestach Maďarska, ale najväčší výber je vo februári  

práve počas festivalu Mangalice, na ktorom okrem klobásky a slaniny ponúkajú aj teplé jedlá. Tak dobrú chuť ! 
 

Ak nemáte záujem o výstavu obrazov, alebo o festival Mangalice, ponúkneme Vám prehliadku mesta 
na budínskej, alebo peštianskej strane Budapešti. 

                   

16:30 odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:30 hod 
 

CENA: € 33/os. za dopravu pohodlným zájazdovým autobusom a sprievodcu CK   
 
 

Nepovinný príplatok: poistenie do zahraničia UNION 2,50 €/os. 
 

                         vstupenka na výstavu 11 €/dosp.os, 5,50 €/6 – 26 r., 62 – 70 r., nad 70 r. gratis 

 

         
 

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