
Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška 

pořádá aktivní velikonoční zájezd za turistikou a koupáním 

 

Maďarsko: národní parky a termály 
čt – po 9. – 13. 4. 2020 │ Bogács a okolí (Maďarsko) 

 

V národních parcích Aggtelek a Bükki na maďarsko-slovenském pomezí podnikneme jednodenní túry  

s délkou 10 - 15 km a převýšením okolo 500 m ve středně náročném kopcovitém terénu převážně 

po terénních i zpevněných cestách, na kterých strávíme denně okolo 5 hodin. Na konci tras 

bude čekat zasloužený relax v termálních lázních. Těšte se na přírodní a kulturní památky,  

teplé prameny i pohostinnost místních vinařů, to vše v jarních barvách a velikonoční atmosféře. 

 

 

 
 Doprava 

Dopravu pro nás zajišťuje osvědčená cestovní kancelář JV Tour. Pojedeme malým autobusem pro 24 

účastníků a dva řidiče. Během akce nás autobus přiblíží na začátek turistické trasy a počká nás na konci. 

 

Ubytování a stravování 

Ubytovací dům „Nosztalgia Vendégház“ v obci Bogács, 4lůžkové apartmány s příslušenstvím. Objednány 

jsou domácí snídaně. Jídlo během dne a večeře si budou účastníci zajišťovat sami. V místě jsou obchody  

a několik restaurací. 
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Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška | www.malaliska.cz | „Vyznáme se i za humny!“ 

Během našeho zájezdu navštívíme dva maďarské národní parky, Aggtelek a Bükki. NP Aggtelek překvapí 

každého turistu nějakým neotřelým zážitkem. Vápníkové masívy tohoto 220 miliónů let starého krasu, 

které se rozprostírají na maďarsko–slovenském pomezí, skrývají ve svém nitru nejrozsáhlejší soustavu 

krápníkových jeskyní na území Evropy a patří na seznam světového dědictví UNESCO. NP Bükki, neboli 

Bukové vrchy, je ostrovem neporušené přírody, hlubokých údolí, roklí, strmých skalisek a kouzelných 

zákoutí. Bükki je turisticky velmi navštěvovaný, oblíbené jsou zdejší termální lázně, úzkokolejky 

 i veřejně přístupné jeskyně. Na turistických cestách však mimo sezónu mnoho turistů nepotkáme.  

Každý z pohodových výšlapů skončí v termálních lázních. Nemine nás ani večerní posezení  

v některém z místních vinných sklípků. 

Čtvrtek 

Večerní odjezd z Olomouce přes Bratislavu, noční přejezd Slovenskem za maďarské hranice. 

Pátek 

Okružní túra z obce Aggtelek centrální částí národního parku do Jósvafő a působivou krasovou krajinou 

zpět do Aggtelek (5 hod, ↑ 400 m, ↓ 400 m). Návštěva unikátních termálních lázní Saliris Resort v obci 

Egerszalók s kaskádovitým úbočím travertinového svahu a vápennými jezírky připomínajícími turecké 

Pamukkale. Přejezd autobusem na místa ubytování v Bogácsi. 

Sobota 

Z opatství Bélapátfalva kolem cisterciánského kláštera na vrchol Bélkő (815 m) a přes lesní muzeum  

k závojovému vodopádu Fátyol v údolí Szalajka až do vesnice Szilvásvárad se státním hřebčínem lipicánů. 

(6 hod, ↑ 550 m, ↓ 550 m). Návštěva termálních lázní v Bogácsi. 

Neděle 

Přejezd autobusem do vsi Bükkszentkereszt a odtud kolem Sűrű-bérc (495 m) k resortu Avalon Park a do 

Miskolctapolca. Návštěva přírodních termálních jeskynních lázní Barlangfürdő. (4 hod, ↑ 200 m, ↓ 500 m) 

Pondělí 

Eger - prohlídka historického centra města a návštěva městského hradu. Přejezd z Maďarska přes 

Bratislavu, příjezd do Olomouce ve večerních hodinách. 

   

 

Cena: 4 800 Kč člen / 5 100 Kč nečlen spolku Přátelé přírody, z. s. 

(V ceně je 3× ubytování se snídaní, doprava z Česka do Maďarska a zpět a během akce.  

Cena neobsahuje vstupy do termálních lázní a do památek.) 

Kdo dřív přijde, ten jede! Přihlášky, pokyny k platbě a storno podmínky jsou na 

www.malaliska.cz/madarsko2020  

Bližší info - organizátoři: Hynek Pečinka a Marta P. Perůtková (tel. 602 431 149, fox@malaliska.cz) 

Všichni účastníci akcí organizovaných naším spolkem jsou pojištěni proti úrazu u Generali Pojišťovny, a.s. 


