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   ZÁMOK FERTOD, NEZIDERSKÉ JAZERO A HISTORICKÉ MESTEČKO RUST 
 
Program: 

 
05:30 hod odchod zo Žiliny cez Bratislavu, na zámok Fertöd,  

ktorý je považovaný za najväčší barokovo-rokokový kaštieľ Maďarska.  

Zlatá éra komplexu, prezývaného aj maďarské Versailles  je spojená s osobou princa Mikuláša Esterházyho.  
Ten ho budoval až do svojej smrti v duchu „Čo môže cisár, môžem aj ja !“ 

Bujaré oslavy boli na dennom poriadku a hosťami kaštieľa boli významné osobnosti a rodiny. 
Dnes je v kaštieli múzeum. Verejnosti sú prístupné sály s bohatou zlatou výzdobou, nástenné maľby,  

lakované čínske tabule, nábytok z 18. stor. s gobelínovou výzdobou a zbierka porcelánu. 

Vzácne exponáty dokazujú bohatstvo a rušný život vysokej šľachty na dvore. 
Josef Haydn na dvore Miklósa Esterházyho organizoval hudobný život, riadil operný orchester  

a skomponoval tu veľké množstvo opier, omší, koncertov, sonát a piesní.  
Prežil tu približne polovicu tvorivého života. Aj jemu je v kaštieli venovaná výstava. 

 

Predpoludním pokračovanie autobusom do malebného Rustu na brehu Neziderského jazera. 
Prehliadka mestečka známeho ako mesto bocianov a ušľachtilých vín.  

Krásne udržiavané meštianske domy, na ktorých sídlia bociany, mnohé kaviarničky a krčmičky  
tvoria neopakovateľnú atmosféru. Rust, to je aj mesto dobrého vína, ktoré si môžete vychutnať 

v niektorej z vínnych pivníc. Reštaurácie ponúkajú naozaj výbornú domácu kuchyňu.  
Rust  bol niekoľkokrát  ocenený za svoje snahy v oblasti kultúry a ochrany pamiatok  

ako „najkrajšie mesto Burgenlandu“.  

 
Po osobnom voľne na neskorší obed 70-minútová plavba po Neziderskom jazere – za príplatok. 

 
17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:30 hod. 
 

Cena:  39 € / os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK 
 

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie Union 2,50 €/osoba 
 

 
 

 

 
 

 
 

PRE UCELENÉ SKUPINY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVíME PODĽA POŽIADAVKY 
 

 

Vstupné v € Dosp.os + 65 r. +70 rokov 6-14 r. 

Zámok Fertod 13 8 zdarma 8 

Plavba po Neziderskom jazere 12 12 12 6 
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