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TERMÁLY EGER a EGERSZALOK        10.10. - 14.10.2018                 Cena: 5 490 Kč
+ ZABIJAČKOVÝ KLOBASOVÝ FESTIVAL  v  železničním muzeu v DEPU BUDAPEŠŤ

Přihlášky přijímá 
LIBUŠE TRAVEL cestovní kancelář Libuše Sládečková, mobil 602 449 442, info@libusetravel.cz 

1. den  - Odjezd nočním vlakem z Prahy 21.09 h do Maďarska.
2. den  - Příjezd do Egeru, ubytování. Relax v termálech v Egeru. Večeře o 4 chodech.  Možnost dojet levným 

taxi do Údolí krásné paní, kde se nachází vyhlášené vinné sklípky.
3. den  - Snídaně. Místním autobusem do lázní, celodenní návštěva termálních lázní v Egerszaloku, večeře. 

Možnost dojet levným taxi do Údolí krásné paní, kde se nachází vyhlášené vinné sklípky.
4. den  - Snídaně. Odjezd vlakem do Budapesti. Uložení zavazadel v úschovně, MHD k depu.

Návštěva Zabijačkového klobásového festivalu pořádaného v prostorách železničního muzea 
lokomotivního depa v Budapešti. Večer odjezd nočním vlakem.

5. den  - Příjezd ráno vlakem do Prahy. Jízdenky FIP: MÁV (jízdenku si zajištuje každý sám)

CENA ZAHRNUJE:
2 noci ve 3* hotelu Aqua v Egeru    

(2-lůžkové pokoje)
2x polopenze (snídaně švédské stoly, večeře 4 chody)

místní lázeňské taxy
lehátko T6 Praha – Budapest 
lehátko T6 Budapest - Praha

celodenní vstupné do luxusních termálů v Egerszaloku
vstupné na Klobásový festival v Budapešti

CENA NEZAHRNUJE: 
Vstupné do termálů v Egeru za cca 180 Kč, cestovní pojištění Union za 180 Kč,
Bus 7 km do Egerszaloku, úschovna zavazadel a  MHD v Budapešti

SLEVA: 
500 Kč při cestování nočními vlaky tam i zpět na místenky
(ALE jiný pozdější odjezd vlaku z Prahy, stejný příjezd do Budapešti; ZPĚT stejný odjezd z Budapešti, ale jiný dřívější příjezd do Prahy).

Volitelný doplatek v jednom směru: lehátko T4, lůžko T3 za 200 Kč , 1 lůžko T2 Double za 450 Kč
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VESELICE S JÍDLEM A PITÍM 

V PARKU HISTORIE ŽELEZNICE! 

DO BUDAPEŠTI PŘICHÁZÍ
„ZABIJAČKOVÝ KLOBÁSOVÝ FESTIVAL“

 S VENKOVSKÝMI CENAMI A
VESNICKÝMI CHUTĚMI. 

S blížící se zimou je čas naplnit spíže. Proto má smysl navštívit budapešťský „Zabijačkový klobásový festival“, kde mohou
návštěvníci počítat s nejnovějšími a nejoriginálnějšími gastronomickými specialitami! Organizátoři do Budapešti přinesou
zaručeně  nefalšovanou  tradiční  zabijačkovou  náladu.  Akce  bude  100  %  bez  přítomnosti  celebrit,  bude  to  vysloveně
gastronomicko-kulturní  lahůdka v duchu zachování  tradic.  Od rána do večera na ploše  100.000 m2  očekává se velké
množství programů pro rodiny a dospělé. Po setmění začíná zábava trvající až do půlnoci! Návštěvníci si na akci mohou
zavzpomínat a vyzkoušet jak se bavili předchozí generace. 

I přes den očekává děti a dospělé množství zajímavých programů: možnost hlazení malých zvířat a koní, ukázka původních
maďarských zvířat (buvol  černý,  šedý rožný hovězí  dobytek,  cápa debrecínská,  mangalica  atd...)  Dále budou k  vidění
všechny  druhy  selat v  prostoru  letos  obnoveného  „Parku  s  vodárenskou  věží“.  Park  o  rozloze  16.000  m2 dostal
pojmenování podle největšího věžového vodojemu Europy, který byl vybudovaný z cihel. Na děti v průběhu dne čeká celá
řada bezplatných programů: vzdušný hrad, líčení, klauni, lidoví tanečníci, tvořivé dílny, mlátička s ručním pohonem, drtič
kukuřice,  řemesla,  ukázka lukostřelby,  pohádkové divadlo,  opereta,  lidový tanec atd....  Ani  dospělí  se  nebudou nudit,
protože se mohou projít  největším parkem historie železnice Evropy a mohou si prohlédnout nejméně sto železničních
historických památek: parní lokomotivy, motorové vlaky, železniční vozy atd. Po dobu trvání akce průvodci představí parní
lokomotivy a železniční vozy, do kterých bude možnost i nastoupit. V čase Zabijačkového klobásového festivalu budou přes
den v parku v provozu všechny interaktivní programy: projížďka parní lokomotivou, zahradní železnice se 6 soupravami,
drezíny, točna, motorová drezína a dostavník. Na světe je málo míst, kde se dá projet na skutečné parní lokomotivě. Ne
vsedě v železničním voze za lokomotivou, ale ve strojvůdcovské budce vedle strojvůdce!!! K vidění dále budou traktory
veteráni a stabilní motory, veteráni aut a motorek, jako ukázka „Víkendu veteránů“, který je každoročně organizovaný v
dubnu v Parku historie železnice.  Od rána až do půlnoci  si  mohou návštěvníci  vybírat  z  tradičních jídel  a  nápojů a z
gastronomických specialit. Na Zabijačkovém klobásovém festivalu organizujeme rozsáhlý trh výrobků z vlastní produkce:
ulice vína, ulice kořalky, ulice řemesel, ulice lidové tvořivosti a klobásová vesnice. 



Komu je  zima,  nechť  se projde kořalkovou ulicí  a  dá  si  kalíšek  na
zahřání.  Ti  co  touží  po skutečné domácí  klobáse mohou bloudit  v
„klobásové  vesnici“ ve  světě  domácích  zabijačkových  chutí.
Hospodyně  se  mohou  na  festivale  zásobovat  na  zimu  různými
klobásami, masem a sýry z domácí produkce. 

Těm,  kteří  touží  po  gastronomických  specialitách,  doporučujeme
vinné sklepy a „vinnou terasu“ postavenou v prostorách „Parku s
vodárenskou věží“. Pro zájemce o lidové umění bude unikátem ulice
lidové tvořivosti a „lidový oblastní dům“. 

Maďarské  a  zahraniční  šlágry  minulosti  přednesou  legendární
hudebníci a orchestry dávných časů.  

Hostitelé a prodejci výrobků z vlastní produkce čekají návštěvníky s
velkou nabídkou druhů jídel a pití. Ti, kteří touží na akci obědvat a
večeřet, nebudou zklamáni.



UBYTOVÁNÍ: 3* Hotel Aqua Eger se nachází v centru města Eger, jen 250 m  jsou termální lázně, 400 m od hradu.  
Hotel nabízí vyhlášenou maďarskou kuchyni. Pozice hotelu: Eger vlakové nádraží je 1 km, autobusové nádraží je ve 
vzdálenosti 1 km (odtud odjíždějí místní busy k 7 km vzdáleným luxusním termálním lázním v  Egerszalóku). 

Všechny pokoje jsou prostorné a mají klimatizaci. Každý pokoj poskytuje TV se satelitním příjmem a vlastní koupelnu
se sprchovým koutem. Hotel Aqua Eger disponuje 16 ti  pokoji, všechny vkusně zařízené tak, aby poskytovaly pohodlí.
V celém hotelu je přístup k internetu ZDARMA. Pro naši skupinu je rezervováno 11 dvoulůžkových pokojů.
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