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WĘGRY – MISZKOLC TAPOLCA
Termalne kąpielisko w grotach
W programie: spacer po zabytkowej starówce w Koszycach (Słowacja), czas wolny ok. 1 godz., ok. 3 godzinny pobyt na
kąpielisku termalnym w grotach.
Koszyce - miasto lezące nad rzeką Hornad na zachodnim brzegu
Kotliny Koszyckiej, o długiej i bogatej historii.
Centralnym punktem miasta jest wrzecionowaty Rynek Główny.
Dominantą miasta i rynku jest gotycka Katedra św. Elżbiety. Miejscem
najbardziej tętniących życiem w całym mieście, szczególnie w czasie
lata, jest przestrzeń leżąca między teatrem a katedrą. Tworzy ją park
wraz z grającą fontanną. W części południowej rynku można napotkać
średniowieczne mury obronne. Symbolem miasta Koszyce je również
Rzeźba Maratończyka. Przypomina ona fakt, że w Koszycach, każdego
roku jesienią, jest organizowany Międzynarodowy Maraton Pokoju, jeden
z najstarszych na świecie.
Miszkolc to miasto, które zostało zbudowane po wschodniej stronie Gór
Bukowych, w dolinach rzek Szinva, Hejő oraz Sajó, na skrzyżowaniu
różnych regionów gospodarczych i krain geograficznych. Jest trzecim
(po Budapeszcie i Debreczynie) miastem przemysłowym Węgier.
Miszkolc jest też uzdrowiskiem ze źródłami mineralnymi (słynne
kąpieliska jaskiniowe w dzielnicy Miskolctapolca).
Największe atrakcje Miszkolca kryją się w odległości 6 km od centrum.
Są to bajkowe kąpieliska termalne w grotach Tapolcy.
Tapolca to uzdrowiskowa część Miszkolca. Miasto leży w północnej
części kraju, u podnóża Gór Bukowych. Na szczególną uwagę zasługują
licznie występujące tutaj groty, których jest ponad 300.
Znajduje się tutaj jedyne w Europie kąpielisko termalne w jaskini Burlang furdo. Jest ono wypełnione ciepłą wodą, bijącą w niektórych
miejscach bardzo silnie, tworząc naturalne bicze wodne.
Radioaktywne wody uzdrowiska zawierające jod, brom i potas, są
doskonałym lekarstwem na reumatyzm, zalecane są przy następujących
schorzeniach: zaburzenia krążenia, nerwice, nerwice serca,
nadciśnienie, wyczerpanie fizyczne i psychiczne, choroby układu
oddechowego, choroby układu trawiennego i żołądka.

Czas trwania ok. 12 godz.
Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie.

