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OSTRIHOM – VISEGRAD - SZENTENDRE
Program:
o 05:30 hod odchod do Ostrihomu, fotostop na hradnom návrší, kde sa narodil neskorší kráľ Štefan I.,
prvý kresťanský kráľ Maďarska a v r. 1000 tu bol korunovaný.
Okoliu dominuje Bazilika, v ktorej je najcennejšia kaplnka z červeného mramoru a jej oltár z karárskeho
mramoru. Za poplatok možno vystúpiť na vyhliadkovú vežu, alebo navštíviť klenotnicu.
Pokračovanie do Visegrádu na miesta, kde sa písala história. Už v roku 1335 sa tu stretli
český kráľ Jan Luxemburský, poľský kráľ Kazimír III. Veľký a uhorský kráľ Karol I., ktorí uzavreli dohodu
o uľahčení obchodu medzi ich krajinami.
Túto historickú udalosť prezentuje aj Panoptikum na visegrádskom hrade, ktoré sa oplatí vidieť.
Z hradného areálu na vysokom brale je nádherný pohľad na Dunaj a jeho ohyb, ktorý sa tu začína.
Pri dobrej viditeľnosti možno uvidieť aj Nagymaros. Pod Hradom sa nachádza goticko-renesančný kráľovský palác
z 15. storočia, obľúbená rezidencia kráľa Mateja.
Osobné voľno na obed.
Popoludní pokračovanie do Szentendre (Svätý Ondrej), prechádzka po malebnom mestečku umelcov.
Malé námestia, krivoľaké úzke uličky, pravoslávne srbské kostoly spoločne s barokovými meštianskymi domami,
dodávajú mestu idylický ráz. Názvy ulíc sú dodnes písané cyrilikou.
Cukráreň a múzeum z predminulého storočia, kde pán Dobos vymyslel Dobošovú tortu, Múzeum marcipánu,
bábik, keramiky a ďalšie, sú pastvou pre oči a potešia malých aj veľkých návštevníkov.
V malých ľudových predajniach ponúkajú všakovatý tovar od byliniek, cez bábiky a kroje po maľovaný riad.
Neďaleko mesta sa nachádza skanzen, najväčší kultúrny parku v Maďarsku, ktorý mapuje tradície kultúry bývania
všetkých maďarských oblastí. Počas Veľkonočných sviatkov je veľmi živý, s množstvom umeleckých vystúpení
a tradičným veľkonočným jarmokom. Samozrejme na svoje si prídu aj gurmáni: veľkonočné dobroty vrátane
pečenej jahňaciny, či iných typických jedál pre maďarskú kuchyňu, vás nenechajú hladnými.
O 17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:30 hod
CENA: € 46/osoba za zájazdový autobus a sprievodcu CK
Nepovinný príplatok: vstupné
zájazdové poistenie UNION 2,50 €/osoba

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU PODĽA POŽIADAVKY

