Výlet na Festival rýb v Budapešti s možnosťou
kúpania sa v liečebných termálnych kúpeľoch
Dandár (Maďarsko)
Dátum výletu : 16.02.2019

Cena za dopravu : 24.00€

Roky hľadania ...
Rybací festival sa bude v Budapešti v roku 2019 konať už po siedmy raz. Začal z malej bezvýznamnej akcie, ale
sa rozrástol tak, že posledné roky sa jeho miesto konania vždy menilo - usporiadatelia preň totižto hľadali vždy
lepšie miesto. Aj keď je festival v zime, museli vziať do úvahy aj možnosť "nemrznutia" a hľadať preň ľahko
prístupné, avšak priestranné miesto s pevným podložím. Tvrdia, že také už konečne našli a to v podobe
"korza" Petra Pázmánya, vedľa LT TTK prírodovedného múzea.

Tento rok ... treska

Čo už napísať o festivale rýb? Len toľko, že ak máte radi ryby, tak tu si prídete na svoje. Veď Maďari sú už
oddávna odborníkmi na prípravu jedál z rýb. Povestné halászlé pozná snáď každý a drobné rybky obalené do
múkovo-paprikovej zmesi a vypražené tak, že vo vnútri sú šťavnaté a zvonka chrumkavé, to vedia najlepšie práve
Maďari. Tak vedia upraviť aj hejka, ktorý sa posledné roky stal bestsellerom na všetkých predajných trhoch v
Maďarsku a prihraničných oblastiach.
Aj keď Maďarsko nie je prímorskou krajinou, má široký Dunaj a kľukatú Tiszu a veľké jazerá Balaton a
Tisza-tó, kde odpradávna plávalo množstvo rýb. A Maďari vedeli ich potenciál využiť. Poďte teda do Budapešti
ochutnať všetko, čo sa dá z rýb pripraviť. Témou tohto roka sú jedlá z tresky, ale určite tu nájdete aj
množstvo iných druhov rýb.

Prírodovedné múzeum

Biológia a paleontológia - to sú dve rozsiahle zbierky, ktoré si budete môcť vrámci voľna na festivale prezrieť.
Múzeum umiestnené hneď vedľa ulice, kde bude festival rýb, býva otvorené len v pondelok, stredu a piatok, ale
prídu nám ho otvoriť aj v sobotu. Ak budete mať o prehliadku múzea záujem, stretneme sa pred ním o 14,00
hod. (vstupné : 400 Ft). Predpokladaný čas na prehliadku múzea sú 2 hodiny.

Liečebné termálne kúpele Dandár

Maďarsko je krajinou termálov a veľa ich je aj v Budapešti, kam dnes pôjdeme. Najznámejšie sú Széchényiho
kúpele a kúpele Gellért, ale okrem nich je v hlavnom meste Maďarska mnoho malých, neznámych kúpeľov,
ktoré využívajú hlavne obyvatelia určitej časti mesta. Takými sú aj pre nás neznáme kúpele Dandár. Aj ja som
na ne natrafila len keď som hľadala alternatívu pre tých, ktorí o ryby nebudú mať záujem, ale by sa možno
chceli vykúpať v kúpeľoch s liečivou horúcou vodou.
Kúpele na ulici Dandár boli postavené v roku 1930, prestavbou prešli v roku 1978. Vo vnútri kúpeľov sú dva
bazény (38 a 36 °C), dva sú aj vonku. Súčasťou komplexu je minisauna a voda v termáli má vysoký obsah
vápnika, horčíka a chloridu sírneho. Kúpele Dandár sú malé, ale zasa neznáme a tak môžeme dúfať, že nebudú
preplnené.
Vstupné do kúpeľov : 2000 Ft

POLOHA : severné Maďarsko
VZDIALENOSŤ : 204 km od Bratislavy
ČASOVÝ PLÁN :
8,00 - nástup na Patrónke v Bratislave
8,10 - nástup na Hlavnej stanici v Bratislave
12,00 - 16,00 - pobyt na festivale rýb v Budapešti
možná alternatíva - pobyt v neďalekých termálnych kúpeľoch Dandár
20,00 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave
20,10 - príchod na Patrónku v Bratislave

INÉ PODROBNOSTI :
●

●

●

●

na dopravu využívam služby dopravcov (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými
autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
hlavnou činnosťou mojej CK je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil
prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim,
aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Podrobnosti o
poistení nájdete v časti Poistenie.
na výlet si môžete zobrať vášho psa (malé plemeno), no musíte ma o tom dopredu informovať a musím
vám to schváliť. Do jedného autobusu je možné vziať maximálne 3 psov. Pes musí spĺňať náležitosti odseku
3 a 9 § 19 zákona číslo 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti (podrobnosti TU). Za to, či pes tieto
náležitosti spĺňa alebo nie, ja NEzodpovedám (ani to nekontrolujem), za to ste zodpovedný vy ako majiteľ
psa. Tak isto vy zodpovedáte za všetky škody, ktoré pes na výlete spôsobí.
som osobne prítomná na každom výlete v prípade potreby je cestovná agentúra oprávnená v deň
konania výletu zmeniť časový plán výletu a čas návratu z výletu
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