GeoWíkend II
Centrálne Maďarsko a jeho jedinečné lokality
Miesta v našom programe:
1 Sümegi vár – Hrad Sümeg (Šümeg) je najlepšie zachovaným a zrekonštruovaným
hradom Maďarska. Patrí mu tretia
priečka
v poradí
najkrajších
maďarských hradov (Budínsky hrad,
Vyšehrad a Hrad Sümeg). V lete sa tu
konajú najväčšie hradné hry a dobové
turnaje v krajine. Založený bol v 13.
storočí a v polovici 16. storočia ho
vystavali na obranu proti Turkom.
2 Badacsony (Badačoň) – vrch týčiaci
sa nad Balatonom s krásnym výhľadom
na jazero. Čadičový svedecký vrch, ktorý je najvyšším bodom v pobrežnom pásme
jazera a na jeho úpätí sa tiahnu rozľahlé vinohrady ešte z rímskych čias.
3 Hévíz je najväčšie biologicky aktívne
jazero sveta. Má rozlohu 44,5 ha (90
futbalových ihrísk), najväčšiu hĺbku
38,5 m a dve tretiny jazera sú hlboké
od 1,5 do 2 metrov. Pri brehoch jazera
sa teda dá, po kolená zapadnúť do
liečivého bahna, ktoré je mierne
rádioaktívne. Voda do jazera priteká
systémom podzemných jaskýň v hĺbke 38 m
a má teplotu 38 stupňov Celzia. Aj v
najtuhších mrazoch má voda jazera
minimálne 22 °C. Do jazera priteká 481 l
teplej vody za sekundu, t. j. všetka voda v
jazere sa vymení za tri dni.
Osobitosti jazera:
☆ Najrozľahlejšie termálne jazero sveta, v
ktorom sa dá kúpať.
☆ V jazere sa kúpali už starovekí Rimania.
☆ Ustavičný pohyb vody v jazere má aj masážne účinky na kúpajúcich sa.
☆ Mestečko Hévíz má druhú najvyššiu návštevnosť v Maďarsku po Budapešti. V
roku 2017 ho navštívilo viac ako 1 mil. turistov.
☆ V meste sa zachovali rímske pamiatky
a hrob rímskeho vojaka.
5 Balaton (Blatenské jazero) – najväčšie
jazero
strednej
Európy.
Pozostatok
treťohorného mora Tethys. Maximálnu hĺbku
má 11 m. V lete dosahuje teplotu 28 až 29 ºC.
Počas zimy často zamŕza do hĺbky cca 30 cm
a dá sa na ňom skvele korčuľovať.

4 Tihany (Tihaň) – najväčší polostrov Balatonu s dvoma malými jazierkami,
jedinečnou
katedrálou,
preslávený
pestovaním levandule a výrobkami z nej.
6 Budapest (Budapešť) – hlavné mesto
s najväčším počtom jaskýň a teplých

prameňov v pevninskej Európe. Konajú sa
tam jedinečné vianočné trhy v pešej zóne
prakticky na brehu Dunaja, kde ochutnáme
maďarské špeciality.
Dátum konania GeoWíkendu II: 1. – 2. decembra 2018 (sobota, nedeľa)
Odchod 1. 12. o 7.00 hod. spred vedeckého parku UK. Ilkovičova 6, Bratislava.
Prvý deň Návšteva hradu Sümeg, výstup na Badacsony, kúpanie v jazere Hévíz,
večerný Hévíz (fakultatívne degustácia)
Nocľah Hévíz, *** Hotel v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách s raňajkami.
Druhý deň Polostrov Tihany, predvianočná Budapešť s vianočnými trhmi.
Návrat cca o 19.00 hod. 2.12.2018 k vedeckému parku UK, v Bratislave.
Cena GeoWíkendového pobytu: 85 EUR (doprava, ubytovanie, vstupy, raňajky)
V cene nie je zahrnutá degustácia a cestovné poistenie
Odborný garant: prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD., rg.exkurzia@gmail.com
Záväzné prihlášky: do 12. 11. 2018 vyplniť registračný formulár tu: FORMULÁR

