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WĘGRY - SŁOWACJA
TERMY W GROTACH - KOSZYCE
W programie wycieczki:
Przejazd na północ Węgier do uzdrowiskowej miejscowości Miszkolc - Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w
naturalnych skalnych jaskiniach (3 godz.) Kompleks Barlangfurdo to zespół basenów wewnętrznych oraz
zewnętrznych o temp. 30°C-36°C. Doskonały relaks zapewniają dysze wodne, stanowiska z hydromasażem oraz
jacuzzi. W drodze powrotnej zwiedzanie Koszyc - drugiego co do wielkości miasta Słowacji: spacer po starówce,
gotycka Katedra św. Elżbiety (wewnątrz) oraz czas wolny (1 godz.)
Miszkolc - kąpielisko termalne w naturalnych skalnych jaskiniach
Miszkolc to jedno z większych węgierskich miast, które przede wszystkim
słynie z unikatowego w skali światowej kąpieliska termalnego. Jego
wyjątkowość polega na tym, że baseny kąpielowe znajdują się w tunelach
krasowej jaskini. Kompleks Barlangfurdo położony jest na obrzeżach miasta,
w jego uzdrowiskowej części Miszkolc - Tapolca. Do dyspozycji są tutaj
baseny zewnętrzne, ale największą atrakcją jest kąpiel wewnątrz góry.
Korytarze naturalnej jaskini są wypełnione wodą o temperaturze 30-36°C
oraz klimatycznie oświetlone. Tutejsze źródła wybijają tak mocno, że
miejscami tworzą naturalne bicze wodne. Zarówno woda, jak i powietrze,
które wypełnia jaskinie, mają właściwości lecznicze.
Koszyce - drugie, największe miasto Słowacji, centrum wschodniego regionu
oraz serce Karpat. Położone jest nad rzeką Hornad, a jego długa historia
sięga 1230 r. Praktycznie od początku prężnie się rozwijało i stanowiło
ważny punkt nie tylko na mapie regionu, ale i Europy. Dzięki temu obecnie,
historyczne centrum miasta szczyci się tytułem największego miejskiego
rezerwatu zabytkowego w kraju. Rynek główny Koszyc słusznie uważany
jest za jeden z najpiękniejszych w całej Słowacji. Otaczają go liczne
niesamowite, wiekowe budynki jak katedra św. Elżbiety, która jest
największym kościołem w kraju, wieża św. Urbana czy budynek teatru z XIX
wieku. Warto też wspiąć się na kościelną wieżę i spojrzeć z góry na
zabytkową starówkę. W okolicy wznosi się też mnóstwo kolorowo
zdobionych, historycznych kamienic. Przy koszyckim deptaku znajdziesz
wiele ciekawych kawiarni oraz restauracji. Koniecznie spróbuj też lokalnego
wina oraz piwa. W Koszycach znajdziesz na przykład browar Hostiniec. Jest
to najstarszy, słowacki browar i piąty, najstarszy browar w Europie.
Natomiast, gdy zapadnie zmrok, Śpiewająca Fontanna oferuje ciekawe
różnokolorowe pokazy w rytm muzyki.
Czas trwania: 8:30 - 21:00
Cena zawiera:
- transport autokarem
CENA: 120,00zł
- usługę pilota/przewodnika
ulg.: 110,00zł*
- bilet wstępu na kąpielisko termalne (3 godz.)
- opłatę za zwiedzanie katedry w Koszycach
- ubezpieczenie KL i NNW
* bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom

