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                            NÁVŠTEVA ZOO, TERMÁLNE KÚPELE, MESTSKÝ PARK … 
PROGRAM:  
 

06:00 hod odchod zo Žiliny do Budapešti, po príchode do mestského parku Városliget 
si vyberte si jednu možnosť, alebo ich navzájom kombinujte po dohode so sprievodcom: 
 

a) návštevu ZOO, ktorá má takmer 150-ročnú históriu a patrí k najstarším v Európe. 
Za svoju jedinečnú secesnú architektúru dostala časť „Sloní dom“ ocenenie Europa Nostra Prize.  
Z vyhliadkovej veže je pekný pohľad na celú ZOO a blízky mestský park. Neďaleko Veľkej  skaly nájdete vo výbehu kráľa zvierat, 
každý deň sa koná tulenia show, kŕmenie zvierat, v Palmovom dome sa ocitnete v tropickom dažďovom pralese,  
v Japonskej záhrade sú zlaté rybky, exotické stromy, kvety, pavilón bonsajov, zelené oázy, či jazierka….  
Kráčajúc po „Africkom chodníku“ uvidíte žirafy, nosorožce, antilopy, v ďalšej časti orangutány, šimpanzy, gorily. 
Na „Maďarskej farme“ žijú charakteristické maďarské domáce zvieratá.  
Samozrejmosťou sú miesta na oddych a občerstvenie.  
 

b) pobyt  a kúpanie v mäkkej liečivej vode jedného z najväčších kúpeľných komplexov v Európe,  
v liečebných kúpeľoch Széchenyi, ktoré ponúkajú 18 vnútorných bazénov a bazén vonkajší s vodnými 
atrakciami, perličkový kúpeľ, plavecký bazén a vlnobitie. Využiť môžete aj sauny, parné komory, či masáž. 
Interiér kúpeľov je tiež pastvou pre oči: neobarokový interiér, secesná mozaiková hala ... Voda blahodárne pôsobí  
na ochorenia kĺbov a chrbtice, chronické artritídy, rehabilitáciu po ortopedických zákrokoch a po úrazoch, stavy nedostatku 
vápnika v kostnom systéme. V pitnej hale môžete piť vodu vhodnú na liečbu rôznych interných chorôb.  
 

c) prechádzka so sprievodcom CK: areál hradu Vajdahunyad, ktorý stojí na ostrove jazera Városligeti. 
Postavený bol pri príležitosti osláv tisícročia maďarského štátu, podobne ako mnoho iných pamätihodností v Budapešti  
a je prístupný po štyroch mostoch. Komplex budov v románskom, gotickom, renesančnom a barokovom štýle je postavený  
podľa slávnych budov, ktoré stáli na území historického Maďarska, ktoré charakterizuje stredoveká veža. V areáli hradu sídli 
Poľnohospodárske múzeum a určite zaujme aj dvojmetrová socha Anonyma, ktorá zobrazuje anonymného notára  
bývalého maďarského panovníka, pravdepodobne Bela III. 
Pokračovanie cez mestský park, v ktorom sa nachádza ZOO a kúpele Széchenyi, na námestie Hrdinov. 
Lemujú ho dve zrkadlové budovy: Múzeum výtvarného umenia, ktoré vystavuje obrazy od staroveku až do 18.storočia, 
a Mucsarnok, ktoré vystavuje diela súčasných umelcov. Individuálne možno navštíviť aktuálnu výstavu  

Medzi peklom a rajom: tajomný svet Hieronyma Boscha, ktorá sprítomňuje Boschov jedinečný svet, 

duchovnú a vizuálnu kultúru neskorého stredoveku. Výstava prezentuje takmer polovicu majstrovej maľovanej tvorby  

vrátane desiatich autogramov – medzi nimi triptych Posledný súd (Bruggy, Groeningemuseum),  
tzv. Loď bláznov (Paríž, Musée du Louvre) ... 

Presun autobusom do Budína, prehliadka hradného areálu a v prípade pekného počasia výjazd na Citadelu. 

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

CENA: 39 € / osoba za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK  
          29 € / dieťa do 14,99 rokov 

          19 € / dieťa do 5,99 rokov v sprievode min. dvoch dospelých osôb 

 
Nepovinný príplatok: 2,50 €/ osoba UNION poistenie do zahraničia (obsahuje aj poistenie storna z dôvodu choroby ap.) 

 
Orientačné vstupné  
ZOO – platba na mieste:  
3300 HUF cca 10 € / dospelá osoba     2200 HUF cca 6,50 € /dieťa od 2 do 18 rokov     2500 HUF cca 7,50 € / osoba nad 65 rokov 
8000 HUF cca 23,50 € / rodinný lístok pre 2 dospelé osoby a 2 deti 2-18 rokov 
2000 HUF cca 6 € / dieťa od 2 do 18 rokov v skupine minimálne 10 detí     3000 HUF cca 9 € / dosp.os v skupine minimálne 10 osôb 
 
Múzeum výtvarného umenia: 4.400 HUF/dosp.os., nad 62 rokov 50%, nad 70 rokov zdarma 
Kúpele: 6200 HUF 
 

 

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