Mariánske námestie 15
Žilina

tel.: 0904 426 865
www.atours.sk

atours@atours.sk
atours@nextra.sk

PROGRAM
CK
TURANCAR

HEREND – VESPRÉM – TIHANY – BADACSONY – KESZTHELY –
HÉVÍZ – SÁRVÁR - GYOR
Program zájazdu:
1.deň – odchod v ranných hodinách, transfer do mestečka Herend, ktoré preslávila miestna manufaktúra
na výrobu porcelánu, návšteva múzea spojená s ukážkou výroby. Presun do „mesta kráľovien“- Vesprému,
prehliadka centra mesta. Pokračovanie do malebnej dedinky Tihany, preslávenej levanduľovými poliami
a jedinečnou atmosférou, ležiacej na brehu Balatonu. Návšteva opátstva, ktoré sa nachádza na malom vŕšku,
odkiaľ sa ponúka nádherný výhľad na okolie. Transfer do jednej z najstarších a najznámejších historických
vinárskych oblastí Maďarska – Badacsony. Návšteva vínnej pivnice spojená s ochutnávkou vína.
Ubytovanie a nocľah.
2. deň – raňajky, plavba výletnou loďou po najväčšom sladkovodnom jazere v strednej Európe - Balatone.
Pokračovanie do mesta Keszthely, ku kaštieľu Helikon rodiny Festeticsovcov, ktorý patrí medzi najkrajšie stavby
Maďarska. Súčasťou zámockého múzea sú interiéry s dobovým nábytkom, zbierka najcennejších maďarských
zbraní, či knižnica obsahujúca 100 tisíc zväzkov kníh. Popoludní možnosť kúpania a relaxu v kúpeľnom mestečku
Hévíz v jazere s termálnou liečivou vodou vhodnou na celoročné kúpanie.
Návšteva vínnej pivnice s ochutnávkou vína. Návrat na ubytovanie.
3. deň – raňajky, transfer do mestečka Sárvár, možnosť kúpania v liečivých a wellness kúpeľoch.
Presun do historického mesta Győr. Prehliadka historického centra s biskupským hradom, benediktínskym
kostolom, či radnicou, ktorá je symbolom mesta. Návrat na Slovensko vo večerných hodinách.
CENA za osobu v 2-posteľovej izbe: 170 € znížená o aktuálnu zľavu v čase kúpy
V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 2x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, 1x ochutnávka vína,
sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov.
V cene nie je zahrnuté:
Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc),
hygienický a bezpečnostný príplatok 5 EUR/os.
Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie (vrátane poistenia COVID) KOMFORT 3,50 EUR/os./deň
alebo poistenie PLUS 4,50 EUR/os./deň),
Orientačná cena vstupov 21 000 HUF/60 EUR/os. (platba na mieste miestnou menou).
Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 65 EUR/2 noci, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 50 EUR.
Nástupné miesta: BA bez príplatku, NR, TT - 5 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 11 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 14
EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 16 EUR.

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

