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A Gödöllői Királyi Kastélyt a legmagasabb
igényeket is kielégítő reprezentatív terei
mellett színes kulturális programkínálata
teszi ma Magyarország egyik legvonzóbb,
legizgalmasabb turisztikai célpontjává.
Legyen Ön is a vendégünk, felfedezésre
váró látnivalókkal és élményszerző
programokkal várjuk!

Kedves Utazó!
Budapest, Európa egyik legszebb fővárosa, a Dunakanyar,
Magyarország egyik legcsodásabb része, Gödöllő, a barokk
pompa otthona és Zsámbék,
a rejtett kincsek vidéke mind
egy helyen vannak.
Egyik percben a fővárosban, a Vörösmarty
téren, napszemüvegben élvezzük az szarvasgombás csokoládétortát, miközben a Duna
felől lágy szellő simogatja arcunkat, a másikban már Domonyvölgyben vágtatunk lóháton a narancssárgán izzó naplemente felé.
Régiónk kincsei lehetőséget nyújtanak arra,
hogy egyik nap egy pulzáló nagyváros apró
szegleteit ismerjük meg sétálva, riksataxiban
száguldva vagy varázsbusszal a Dunában,
a következő napon pedig a magával ragadó
Dunakanyar nyugalmát élhetjük meg, amint
a madarak csicsergésével zenél együtt az erdei kisvasút a Börzsöny vadregényes tájai
mentén. Akik Budapestre érkeznek, szerencsésnek mondhatják magukat, hiszen nem
csak egy várost kapnak a szállásukért cserébe,
hanem sokkal többet. Budapesten több na-

pot is el lehet tölteni, de Visegrád, Szentendre, Esztergom, Vác, Gödöllő vagy Zsámbék is
csak pár percre helyezkednek el a fővárostól,
ahol bebarangolhatjuk az Etyek–budai borvidéket, a Duna–Ipoly Nemzeti Parkot, megkereshetjük a Váci Remetét, vagy barokk ruhába
öltözve járhatjuk be Erzsébet királyné kedvenc kastélyát. Régiónk kifejezetten a gyermekek kedvence, hiszen olyan új barátokra
tehetnek szert nálunk, mint a Budapesti
Állatkert új csillaga, Asha, a kiselefánt,
Hangya Dani, a Gyadai Tanösvény túravezetője, a természet tréfás oktatója, Herceg
Egerváry Elemér, a Gödöllői Királyi Kastély
naplójának írója vagy éppen maga Gombóc
Artúr, a Váci Mosolyalbum őrzője. A gyermekek mellett természetesen a felnőttekre
is gondolunk, hiszen régiónk, mint az ország
borainak bemutatóterme, Magyarország kiváló borainak válogatását kínálja borbisztróiban. De aki kifejezetten a régió ízeit szeretné
megízlelni, nekik az Etyek–budai borvidék felé kell venniük az irányt, ahol egy kiváló budai chardonnay mellé jólesik a töki pompos!
Budapest és környéke szeretettel és barátsággal várja az év minden napján!

ImagineBudapest – tematikus városséták
Mindenkinek vannak titkai. Még
Budapestnek is. A házak falai,
az utcák kövei, a templomok
tornyai, az udvarok fái régi tit
kokat őriznek. Az ImagineBuda
pest városnéző sétáin a titkok
tudójává válhat mindenki:
megismerheti a város izgalmas
történetét, megbújó szépségeit,
hajdani lakóinak sorsát.
» www.imaginebp.hu
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Novotel Budapest Centrum****
A Novotel Budapest Centrum **** egy 100 éves szecessziós stílusú épület
ben a belvárosban található, tömegközlekedéssel jól elérhető (M2, V4-6, B7,
5, 173, 178). Szobák alapfelszereltsége: LCD tv, kávé- és teafőzési lehetőség,
minibár, ingyenes Wi-Fi kapcsolat. Egyéb: 7 rendezvényterem, garázs,
szauna, jacuzzi, fitneszterem, Café Palace Étterem.
» www.novotel.com/3560

Nagybörzsöny

Keresse fel a Dunakanyartól
északra magasodó vad
regényes Börzsöny hegy
ség ékkövét, a műemlékek
ben gazdag Nagybörzsönyt,
utazzon a sűrű erdőkben,
patak mellett zakatoló
kisvasúttal Nagyirtásra
(Szent Orbán Erdei Wellness
Hotel), mely Kisirtásról
tolt menetű szakasszal
(csúcsfordító) küzdi le
az emelkedőt. Utazzon
a Márianosztrát és Szobot
összekötő kisvasúton is!
» www.nagyborzsony.hu
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Fotó: Berki Zoltán

Szamos
Gourmet Ház

Egyszerre cukrászda, kávéház és csokolá
démanufaktúra a Vörösmarty téren, ahol
a Szamos bepillantást enged a kézműves
bonbonkészítés folyamatába, valamint
a látogatók a Csokoládé Iskola kurzusain
megtanulhatják a bonbonkészítés
mesterségét. A konyha naponta frissülő
választékkal várja a betérő vendégeket.

» www.szamosmarcipan.hu
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Thermal Hotel Visegrád****superior
A Thermal Hotel Visegrád****superior a festői szépségű Dunakanyarban,
Visegrád mellett helyezkedik el, nyugodt környezetben, Budapest belvá
rosától csupán 40 kilométerre. A négycsillagos superior szálloda teljes körű
kényelmet és első osztályú szolgáltatásokat nyújtva várja a felfrissülni,
pihenni vágyó wellnessvendégeket már 13 900 Ft/fő/éj ártól!
» www.thv.hu

Lázár
Lovaspark
Budapesttől alig 35 km-re,
Domonyvölgy szívében
található a Lázár Lovaspark,
amelynek tulajdonosai
Lázár Vilmos és Zoltán
fogathajtó-világbajnokok.
A természeti környezet által
nyújtott adottságok mellett
a látványos lovasbemutatók,
a csapatépítő játékok vagy
a magyar konyha remekei
mindenki számára felejthe
tetlen élményt biztosítanak.

» www.lazarlovaspark.hu
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Espa Bio & Art
Hotel****

» www.espahotel.hu

Az Espa Bio & Art Hotel**** Budapesttől
25 km-re, Zsámbékon helyezkedik el, az
Etyek–budai borvidék közepén. Szere
tettel várjuk Önöket változatos progra
mokkal, bortúrákkal, sportolási lehetősé
gekkel, wellnessrészlegünkkel, valamint
hangulatos éttermünkkel. Kapcsolódjon
ki szállodánkban az év bármely napján!
Tekintse meg honlapunkat!
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Barangoljuk be
a lenyűgöző
Budapestet a környező varázslatos
vidékkel együtt!

Impresszum » Kiadta: Magyar Turizmus Zrt. Budapest – Közép-Duna
vidék Regionális Marketing Igazgatóság » Előkészítés: WOW Stúdió Kft. »
Nyomdai munkák: Crew Nyomdaipari Szolgáltató Kft. » Fotók: Magyar Turizmus
Zrt. fotóarchívuma » Ingyenes kiadvány! » A kiadványban szereplő ajánlatok
tartalmáért a Magyar Turizmus Zrt. nem vállal felelősséget. Az árak tájékoztató
jellegűek. » További információért, kérjük, keresse közvetlenül a szolgáltatókat!

