Každým zážitkom budete o čosi bohatší!

Pozvánka do
Budapešti
a okolia

Kráľovský
kaštieľ
v Gödöllő
» www.royalpalacegodollo.com
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Kráľovský kaštieľ v Gödöllö disponuje
s priestormi obnovenými v historickom
štýle, má reprezentatívne sály zodpovedajúce najvyšším požiadavkám protokolu.
Okrem toho doporučujeme pestré
kultúrne programy a preto náš kaštieľ
sa stal jednou z najpríťažlivejších a vzrušujúcich inštitúcii a príťažlivým turistickým miestom v Maďarsku.

Milý návštevník!
Budapešť je jedným z najkrajších hlavných miest Európy,
Dunajský oblúk (Dunakanyar)
je jedným z najčarovnejších
miest Maďarska, Gödöllő je
domovom barokových stavieb
a Zsámbék je kraj plný skrytých
pokladov.
V jednej chvíli si v slnečných okuliaroch
užívame čokoládovú tortu s hľuzovkou
v hlavnom meste na námestí Vörösmartyho, smerom z Dunaja na nás vanie príjemný
čerstvý vzduch. V druhej chvíli už jazdíme
na koni v Domonyvölgyi v tieňoch západu
slnka.
Vďaka početným pokladom Maďarska
máme možnosť jeden deň spoznávať kúty
veľkomesta, či už pešo, rikša-taxíkom alebo
zázračným autobusom plávajúcim po Dunaji. Ďalší deň sa môžeme kochať krásnou
prírodou Dunajského oblúka. Prírodu môžeme spoznať aj cestovaním malou železnicou vedúcou cez les až do pohoria Börzsöny.
Ten, kto príde do Budapešti má šťastie,

pretože za svoje peniaze nedostane len
samotné mesto, ale oveľa viac. Aj v meste sa dá stráviť niekoľko dní, ale Visegrád,
Szentendre, Esztergom, Vác, Gödöllő alebo Zsámbék sú tiež len na skok. Neďaleko
Budapešti môžeme spoznať vinársku oblasť
Etyek-Buda, Národný park Duna-Ipoly, môžeme pohľadať Váci Remete (Vácsky pustovník), obľúbený kaštieľ kráľovnej Alžbety sa
dá prejsť aj v dobových barokových šatách.
Maďarsko je obľúbenou krajinou aj
u detí, môžu stretnúť nových kamarátov
ako sloníča Asha, ktorá sa narodila v budapeštianskej ZOO, mravca Danka, ktorý je
vtipným sprievodcom náučného chodníka
v Gyada, kronikára Herceg Egerváry Elemér, ktorý pôsobí v kráľovských kaštieľoch
v Gödöllő. Okrem detí si tu samozrejme
nájdu niečo pre seba aj dospelí. Milovníci vína si prídu na svoje, keď chcú degustovať chute tohto kraja, odporúčame navštíviť
vinársku oblasť Etyek-Buda. Chuť Chardonnay spríjemní chlebový langoš Töki
pompoš pečený v piecke.
Budapešť a okolie vás srdečne očakávajú
každý deň v roku!

Dobrodružstvo v Tropicáriu!
V morskom akváriu uvidíte
žraloky na dosah ruky, lenivé
aligátory, exotické plazy a obojživelníky, opičky, škriekajúce
vtáky a tisíce sladkovodných aj
morských rýb. Každý štvrtok o
15:00 sa kŕmia žraloky. Cestovným kanceláriám poskytujeme
5-15% províziu za zájazdy.
E-mail: info@tropicarium.hu
» www.tropicarium.hu
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Wellness a Konferenčný Hotel Visegrád****
V centre mesta Vyšehrad so 73 izbami, s kompletnými wellness službami,
s rôznymi kultúrnymi aktivitami, s bowling dráhou, relaxačným centrumom
a konferenčnými službami Vás očakáme po celý rok! Renesančná Reštaurácia. Renesančná reštaurácia - renesančná atmosféra, renesančné pochúťky,
kráĺovské hostiny a cestovanie v čase do stredoveku.
» www.hotelvisegrad.hu

Bükkös
Hotel**** & Spa
Szentendre
Hotel Vám ponúka ubytovanie vo výnimočných izbách,
kaviareň, konferenčnú miestnosť, panoramatickú terasu
a na vašu návštevu sa teší
jedinečná reštaurácia „Black
Rock Bistro“. Gratis SPA!
Zaujímavosti, atrakcie a tipy
na využitie voľného času
v Szentendre: staré mesto,
múzeá, galérie, h
 istorické
kostoly, pobrežie Dunaja,
svetoznámy skanzen. Tešíme
sa na vašu návštevu!
» www.bukkoshotel.hu
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Palác Szamos
Gourmet/Szamos
Gourmet Ház /
» www.szamosmarcipan.hu

Cukráreň, kaviareň a čokoládová
manufaktúra zároveň na Vörösmartyho
námestí, kde Szamos ponúka možnosť
nahliadnuť do procesu ručnej výroby
bonbónov, a návštevníci sa môžu v
kurzoch Školy čokolády naučiť remeslo
výroby bonbónov. www.csokoladeiskola.hu
Kuchyňa ponúka hosťom denne
obnovovaný sortiment jedál.
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Thermal Hotel Visegrád****superior
Thermal Hotel Visegrád****superior sa nachádza v prostredí malebného
Dunajského oblúka pri Vyšehrade (Visegrád) ležiacom len 40km od centra
Budapešti. Štvorhviezdičkový superior hotel poskytuje prvotriedne služby
hosťom obľubujúcim wellness, túžiacim po osviežení a oddychu a účastníkom
konferencií hľadajúcim ideálne prostredie, len za 229EUR/osoba pre 4 noci!
» www.thv.hu

Jazdecký
park Lázár
35 km od Budapešti v srdci
Domonyvölgy je zážitkový
a Jazdecký park Lázár.
Majitelia sú majstri sveta
v zápravu, bratia Lázár.
Prírodou a parkom ponúkané možnosti so záprahovými
ukážkami, s bezprostredným
kontaktom so zvieratami,
skupinové hry a v
 ýnimočná
maďarská kuchyňa Vám
a Vašim deťom pripraví
nezabudnuteľné zážitky.
Viac na stránke:
lazarteam@lazarteam.hu

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

» www.espahotel.hu

Espa Bio & Art Hotel**** sa nachádza
v obci Zsámbék, 25 km od Budapesti,
v srdci vinárskeho regiónu Buda-Etyek.
Srdečne Vás očakávame s pestrými
programami, vínnymi túrami, možnosťami športového vyžitia a reštauráciou s
príjemnou atmosférou! Oddýchnite si v
našom hoteli v ktoromkoľvek období roka!
Navštívte našu domovskú stránku:
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Objavme čarovnú
Budapešť spolu s jej
jedinečným okolím
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