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WĘGIERSKIE SMAKI WINA 

Eger, Ózd, Miszkolc, Słowacki Kras 
jaskinia lodowa, twierdza, baseny termalne, zamek 
 

 

31.08 - 2.09.2018r. (3 dni) 
 

1 dzień piątek :  
Wyjazd godz. 6.30 z Chorzowa – Rynku ul. Kościuszki, godz. 6.45 z Katowic (po 

zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd autostradą przez Kraków, Nowy Targ na Słowację do 

Słowackiego Raju do Lodowej Jaskini Dobszyńskiej wpisanej 2000 roku na światową 

listę UNESCO (przejście piesze ok. 25 min. z parkingu do wejścia do Jaskini). Czas na  

wytchnienie  i przejazd na Węgry do miejscowości OZD (miejscowość partnerska miasta 

Chorzowa). Przejazd do Egeru, zakwaterowanie w hotelu „Motel Botax”, obiadokolacja, 

nocleg. 
 

2 dzień sobota: 
Śniadanie. Przejazd do zabytkowej części Egeru – zwiedzanie: bazylika, minaret - czas 

na wytchnienie na głównym deptaku, a następnie zwiedzanie zamku - twierdzy*. Powrót 

do hotelu czas na odpoczynek i przejazd do Doliny Pięknej Pani (dolina winnic), gdzie 

będzie można zasmakować się w smakach węgierskiego wina, czas wolny na degustację, 

a następnie „Czarda Węgierska”, czyli kolacja z winem przy muzyce regionalnej.  

Powrót do hotelu, nocleg. 
 

3 dzień niedziela: 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do uzdrowiska Miszkolc Tapolca. Przejście na 

baseny termalne* znajdujące się w jaskini ! (pobyt ok. 4h)*, czas wolny na posiłek we 

własnym zakresie. Osoby, które nie pójdą na baseny, przejazd na zamek Diosgyör 

(zwiedzanie) i do centrum Miszkolca (zwiedzanie centrum miasta i czas na posiłek). 

Wyjazd w drogę powrotną do kraju.  

Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 21.30. 

Świadczenia:  

• przejazd autokarem, opłaty autostradowe i parkingowe,    
• 2 noclegi w hotelu** w Egerze (pok. 2-3 os., wc, łazienkami, wifi),  
• opłata klimatyczna,  
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• 2 x śniadania (bufet), obiadokolacja, 
• pilot- przewodnik na całej trasie,  
• Wieczór winny w „Dolinie Pięknej Pani”,  
• ubezpieczenie KL 20 000€, NNW 15000 zł, bagaż 1000zł . 
 
 

 

koszt wycieczki: 620 zł 
koszt wycieczki z rabatem: 595 zł 

 

  (członkowie PTTK – skł. 2018r., Karta Turysty CCIiT)  
 

        

Dodatkowo na wstępy*: Słowacja (JASKINIA) - 8 euro. Węgry (twierdza, zamek, 

 baseny termalne 4h),  
ok. N – 6000 HUF,  U – 4500 HUF. Wartość 1000 forintów węgierskich (HUF) to ok. 3,2 € 

 

Wpisowe w wysokości 100 zł od uczestnika przy zapisie, pozostała kwota na dwa tygodnie przed 
wyjazdem.  Rezerwacja telefoniczna ważna do 4 dni roboczych. 

(w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi, tylko w nagłych i wyjątkowych sytuacjach). 
 

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28 
*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 

konto Deutsche Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Eger” 
Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie dostępne w biurze CCIiT.  

  

 

LODOWA JAKSINIA DOBSZYŃSKA należy do najcenniejszych jaskiń lodowych na 

świecie. Od roku 2000 znajduje się na liście światowego dziedzictwa przyrody. Biorąc pod uwagę 
inne znane wysokogórskie jaskinie lodowe Eisriesenwelt i Dachstein-Rieseneishöhle w austriackich 
Alpach, czy rumuńską jaskinię Scărişoara w łańcuchu górskim Bihor, których zlodowacenie jest na 
wysokości 1100 aż 1120 m n.p.m. Ogromne zlodowacenie Dobszyńskej Jaskini Lodowej utrzymuje 
się już tysiące lat na wysokości tylko 920 aż 950 m.n.p.m., a temperatura powietrza w jaskini 
utrzymuje się w granicach –3,8 do +0,5 °C. Zalodzenie jaskini tworzące się od około 250  000 lat 
ma postać litego lodu spągowego, lodowych stalagmitów, nacieków, lodospadów itp. Na formy 
lodowej szaty naciekowej decydujący wpływ ma cyrkulacja powietrza o zmiennej temperaturze 
i wilgotności. Największy lodowy stalagmit (lodowy słup) w jaskini ma wysokość 9 m … 
 

OZD miasta położone w malowniczym plenerze u podnóża gór bukowych pomiędzy ujściem rzek 

Sajó i Hangony, 55 km od miasta Eger. Jest to drugie co do wielkości miasto w województwie 
Borsod-Abaúj-Zemplén. Ózd zamieszkuje ok. 35 tys. osób. Okolicę miasta stanowią góry, bukowe 
lasy, wąwozy oraz wspaniała panorama. Atrakcje w okolicach to jezioro Arló, jezioro Hangony 
Comorszollos, Muzeum Etnograficzne z ekspozycją malarstwa ludowego, Szilvásvárad - muzeum 
leśne, groty ludzi pierwotnych czy kaskada wodna. ….. 
 

EGER to mekka winiarskich smakoszy, najpiękniejsze miasto północnych Węgier, posiada 

najokazalsze budynki z okresu baroku i czasów tureckich. Ciepły klimat i nasłonecznione zbocza 
powodują, że region słynie z uprawy winorośli i produkcji wina. Niezmiernie ważną role 
w przechowywaniu wina spełniają piwnice wykute w wulkanicznych skałach ciągnące się 
kilometrami pod miastem i w jego okolicach. Na miastem góruje twierdza związana z turecką obroną 
w 1552 roku i winem „BYCZA KREW – Egri Bikaver”…… 
 

MISZKOLC to czwarte co do wielkości miasto Węgier, położone w północno-wschodniej części 

kraju zwane miastem multikulturowym. Teren tego miasta zamieszkiwany jest - poza rodowitymi 
Węgrami - między innymi przez Romów, Słowaków, Niemców, czy Greków. Zamek Królowych 
oddalony o 8 kilometrów od Miszkolca jest on zaliczany do najważniejszych zabytków na Węgrzech. 
Ten pięknie położony warowny budynek leży u stóp Gór Bukowych, w otoczeniu pięknych zielonych 
krajobrazów. Gotycki zamek wyglądem przypomina trochę pałac gotycki. Po śmierci jego władcy - 
króla Nagy Lajosa - zamek zawsze dziedziczyły królowe, stąd jego nazwa. Miszkolc Tapolca jest 
miejscem, gdzie znajduje się jedyne w Europie kąpielisko termalne w jaskini - Burlang furdo. 
To miejsce jest wypełnione ciepłą wodą, miejscami bardzo silnie bijącą - tworzącą naturalne bicze 
wodne. … 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stalagmit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naciek_jaskiniowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lodospad

