
Maďarsko      13. - 18.11.2009  
1. den, pátek: Sraz ve 23:45 na Budějovické, před hotelem Ilf, odjezd o půlnoci.

2. den, sobota: Ranní koupání v jeskynních lázních Miskolc-Tapolca. Ojedinělé přírodní termální a jeskynní lázně, kde 
Vás masíruje prudký vodní proud, a kde se skalním tunelem lze dostat ke dvěma podzemním prohlubním, jejichž voda 
léčí  klouby,  revma,  srdce a cévní  potíže. Odpolední  procházka po  Lillafüredu  a pokud nám to  vyjde časově,  tak i 
jeskyně  Anna,  která  se pyšní  jedinečnými  vápencovými  obrazci  (nejjemnějšími  usazeninami  na rostlinách,  které se 
vyskytovaly  před  40  000  lety).  Zastávka  u  hradu  Diósgyõr a  přejezd  do  vesnice  Jászapáti,  možnost  koupání  ve 
výjimečných hotelových lázničkách, večeře, víno a hudba na přivítanou.

3. den, neděle: Celodenní výlet. Odpočinek ve zcela nových a velmi luxusních lázních Egerszalók.V Evropě lze 
něco podobného spatřit jedině v Turecku; horký pramen o teplotě 68 stupňů Celsia, který prýští na povrch z vrtaných 
studní, přetváří vápenitými usazeninami celý svah v přírodní útvar připomínající krajinu za polárním kruhem. Zdánlivě 
sněhová hora ovšem sálá horkem, do tenkých stružek vinoucích se poblíž vyvěrajícího pramene není radno šlapat, neboť 
hrozí nebezpečí popálení. Sirná léčivá voda s obsahem soli, vápníku, uhličitanu vodičitého a dalších minerálních látek se 
využívá zejména při doléčování fraktur a na zmírňování příznaků kloubových onemocnění.
Po koupání  přejezd do Údolí  Krásné paní  – večeře,  ochutnávka vína,  a  snad muzika a zpěv,  že?! Ve zdejší 
historické vinařské oblasti, která zaujímá celkovou plochu 4000 hektarů, se pěstovala už v 11. století réva, z níž dodnes 
vzniká mimo jiné jedno z nejznámějších vín tohoto kraje,  egri  Bikavér.  Ale ve starých a proslulých sklepích v údolí 
(Szépasszony-völgy), mezi zdmi ze sopečného tufu, může návštěvník ochutnat i mnoho jiných vynikajících sort.
Návrat do Jászapáti v pozdních hodinách…

4. den, pondělí: Po ranním koupání v hotelových lázničkách odjezd z Jászapáti směr Tišská jezera, dále návštěva NP 
Hortobágy,  kde  si  vedle  pramaďarského  skotu  prohlédneme i  uchvacující  umění  čikošů,  tzv.  maďarských  kovbojů. 
Kromě rozsáhlých natronových pastvin jsou v něm i velké rybníky a 40% oblasti tvoří bažiny. Zdánlivě holá, vysušená 
“puszta” (= step) je domovem mnoha ptáků. Bažiny využívá pro nocování a hledání potravy mnoho hnízdících i tažných 
ptáků. Ve starých rákosištích hnízdí velký počet racků chechtavých, volavek červených, bukáčků malých, volavek bílých a 
bukačů velkých. Pro brodivé a pro ostatní vodní ptáky jsou ideálním životním prostředím a zdrojem potravy rybníky, na 
kterých žije 40 hnízdících a 200 protahujících druhů. Na rybnících hnízdí například 200 párů přísně chráněných kolpíků 
bílých. 
Ubytování v Hajdúszoboszló. Večeře a možnost využití hotelových lázní a jaccuzzi bazénů.

5. den, úterý:  Dopoledne  lázně Hajdúszoboszló, následně odjezd a procházka po centru druhého největšího města 
Maďarska, Debrecíně. Poslední koupání v lázních Nyíregyháza. Na závěr přejezd do Tokajského podhůří, večeřě na 
rozloučenou a  degustace těch nejlepších tokajských vín. Oblast Tokaje se stala součástí Světového dědictví. Tato 
skutečnost tak ještě znásobuje už tak světoznámá tokajská vína. „Víno králů a král vín“, rodící se v Podhůří Tokaje se dá 
jen stěží napodobit. Nepomůže znalost receptury, ani vědění o celém procesu pěstování tohoto ušlechtilého vína, neboť 
zdejší klima, půda, sklepy a láska k vínu místních lidí se nedá ničím nahradit. 
Ve večerních hodinách odjezd do ČR.

6. den, středa: Příjezd do Prahy v ranních hodinách.   

Cena zájezdu:                  5     950 Kč  
V ceně je zahrnuto: doprava, 2x ubytování v hotelu Jászapáti, 1x 
ubytování v hotelu Aqua-Sol Hajdúszoboszló, polopenze, bohaté 
snídaně a večeře, ochutnávka vína v Egeru a degustace v Tokaji, 
veškeré vstupy do lázní (Eger, Jászapáti, Egerszalók, 
Hajdúszoboszló, Nyíregyháza), vstup do NP Hortobágy, a 
náklady vaší průvodkyně Katalin
V ceně není zahrnuto: pojištění. 

Užitečné odkazy: 
http://www.egerszalokfurdo.hu/index.php?base=static&type=home
http://www.barlangfurdo.hu/index.php
http://elmenyfurdo.sostort.hu/eng_index.php
http://cz.hungarospa-rt.hu/
http://www.thermal-jaszapati.hu/
http://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/hajduszoboszlo/hunguest_hotel_aquasol/bemutatkozas

Zálohu 5000 Kč je potřeba složit do poloviny října, nejpozději měsíc před odjezdem!!!

Všichni zájemci prosím zasílejte svá potvrzení o účasti na e-mail katalin@seznam.cz, já vám obratem pošlu číslo 
účtu!

Už se těším na vaši společnost, zpěv a hudební nástroje!
Katalin +420777608575             PS: V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat!
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