Balaton, Zalakaros a okolí
Vesprém, Keszthely, Tihany, Tapolca

4. - 7. 7. 2019
(státní svátky)

Cena: 7790 Kč

7290 Kč

JARNÍ SLEVA 500 Kč
Nástupní místa: Náchod, Nový Hrádek, Nové Město n. Met., Dobruška, Rychnov nad
Kněžnou, Svitavy a další směr Brno

SVOZ Hradec Králové a okolí na dotaz.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3 x ubytování v hotelu PARK INN 4*, 3 x polopenze formou bohatého
bufetu, parkovné, služby průvodce, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku, cestovní pojištění do zahraničí,
výlety, vstupné do termálních lázní po celý pobyt
Cena nezahrnuje: nepovinné fakultativní vstupy cca 3000 HUF, nápoje k večeři
Pokyny a aktuální ceny vstupů budou týden před odjezdem.

1. den: Odjezd v ranních hodinách (Náchod cca 5-6:00 h). Cestou k Balatonu se zastavíme
v historickém městečku Vesprém. V minulosti to bylo oblíbené město maďarských královen,
dnes budeme obdivovat především památky vystavěné v době barokní. Z mnoha hezkých
barokních budov na náměstí Ováros je nejzajímavější dům Pósa se železným balkonem,
bývalá celnice a radnice, požární věž. Navštívíme bohatě zdobený Piaristický kostel a Palác
s bohatě zdobeným interiérem. Cestou na Hradní vrch se dostaneme k Bráně hrdinů, z
"Vyhlídky na konci světa" budeme obdivovat další památky. Na ubytování odjedeme do
Zalakaros do nově otevřeného hotelu Park Inn, večeře a možnost koupání.
2. den: Po snídani odjedeme do nedalekého městečka Keszthely s nízkými domky u
Balatonu. Centrem městečka je náměstí FÖ tér, obklopené domy s barevnými omítkami,
radnicí a katolickým kostelem ze 14. stol. Ústřední památkou je zámek Festeticsů s krásným
parkem. Návrat do Zalakaros - koupání, večeře.
3. den: Po snídani se vypravíme na polostrov Tihany na severním břehu Balatonu. Středem
našeho zájmu bude malebné městečko Tihany, které najdeme na vrcholu kopce. Kromě
památek si také vychutnáme krásné pohledy na Balaton a okolí. Nejvíc nás zaujmou typické
"tihanské" domky s doškovými střechami a malými dílničkami s keramikou. Návrat na
ubytování, koupání, večeře.
4. den: Po snídani pomýšlíme na návrat domů. Cestou zpět se ale ještě zastavíme v
Tapolské kotlině, v městečku Tapolca. Mezi největší turistické atrakce patří Jezerní jeskyně
pod městem. Z přístavu lodiček se můžeme po podzemním jezeře s křišťálově čistou vodou
projet (cca 2000 HUF). Návrat domů ve večerních hodinách (Náchod cca 20-21:00h).

