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Každý rok se pro vás snažíme připravit 
několik různorodých zájezdů na farmy 

v zahraničí. Pro rok 2016 jsme se rozhodli 
pro spolupráci se zkušenou cestovní 
kanceláří, která se specializuje na méně 
navštěvované destinace směrem na vý-
chod. Do Maďarska jste si již s ASZ zvykli 
jezdit, tentokrát se ale nejedná o zájezd 
do lázní, ale o cestu na  farmy doplněnou 
samozřejmě o prohlídkou turistických cílů. 
Navštívíte navíc nejen Maďarsko, ale i Ru-
munsko, které je co do zemědělství rovněž 
velmi zajímavé. Zájezd je letecký, s velmi 
kvalitním ubytováním a polopenzí.

1. den
Odlet z Prahy v ranních hodinách, přílet 
do Budapešti (8:45) nebo odjezd auto-

busem z Brna do Budapešti. Ubytování  
a okružní jízda Budapeští - náměstí 
Hrdinů s památníkem Milénia, Hrad 
Vajdanyad, který byl postaven na počest 
oslav k tisíciletému výročí osídlení 
území maďarskými kmeny. Prohlídka 
Basiliky a budovy Opery. Po prohlídce 
Peště se přesuneme na prohlídku Budy 
s Maďarským hradem s Matyášovou bra-
nou a Rybářskou baštou. Návštěva cen-
trální tržnice, která je jednou z ukázek 

tradičního života Budapešťanů. Během 
prohlídky města bude umožněn oběd 
(individuálně). Prohlídka města je 
zakončena v typické maďarské čárdě 
(restauraci) ve Vadasparku, s tradičním 
folklorním představením doprovázeným 
cikánskou hudbou a tříchodovou večeří.

2. den
Po snídani odjezd do vesničky Felc-
sút, nedaleko Budapeště a návštěva 
biofarmy s ochutnávkou kozích sýrů. 
Na farmě se chová stádo cca 100 kusů 
koz plemene André, které jsou pro tuto 
oblast typické. Mléko je zpracováváno 
na měkké i tvrdé sýry. Po návštěvě 
možnost diskuze na téma chov a krmení 
hospodářských zvířat, předpisy a právní 

úpravy pro majitele malých farem.
Krátký přejezd do vesničky Etyek, která 
je typická produkcí vína. Vinice produkují 
vína odrůd Chardonnay, Vlašský ryzlink, 
Muškát, Cabernet franc. Návštěva místní 
vinice (cca 25 ha) s ochutnávkou čtyř 
druhů maďarského vína.
Návštěva biofarmy Berta v Kalocsa 
– návštěva ekologického centra se 
zaměřením na zpracování potravin – 
sušení a konzervování zemědělských 

Maďarsko 
ruMunsko
napříč Pusztou i Transylvánií

termín cesty:
10. - 16. května 2016

cena zájezdu:
23.500,- kč

Cena zahrnuje:
•	 letenku Praha-Budapešť nebo 

autobusovou dopravu Brno-Bu-
dapešť (v případě dopravy auto-
busem je cena zájezdu snížena 
cca o 1.500 Kč)

•	 letenku Bukurešť-Praha,
•	 6x ubytování se snídaní v kvalit-

ních hotelech minimálně katego-
rie ***

•	 5x večeře, 1x oběd (tj. polopenze);
•	 autobusovou dopravu dle pro-

gramu
•	 česky mluvící průvodce po  

celou dobu zájezdu
•	 vstupy na exkurze dle programu 

(tvoří cca 30% ceny)

Cena nezahrnuje:
•	 nápoje;
•	 cestovní pojištění;
•	 vstupy do kulturních objektů 

- Matyášův chrám a basilika v 
Budapešti, lanovka v Rumunsku, 
Drákulův hrad, vstupy v Bukurešti 
(celkem cca 1 400,- Kč)

•	 příplatek za jednolůžkový pokoj 
(2 500,- Kč)

plodin. Součástí návštěvy bude ochut-
návka rakytníkové šťávy. 
Přesun k městu Kecskemet a ubytování 
v hotelu a večeře.

3. den:
Po snídani návštěva farmy ve městě Or-
govány. Farma je zaměřená na pěstování 
sezónních plodin (papriky, rajčata, 
slunečnice, kukuřice – bude upřesněno 
dle aktuálního růstu plodin) na cca  
25 ha.  
 
Po exkurzi následuje přejezd na typickou 
maďarskou „farmu“ v oblasti stepního 
kraje – Puszty. Program zahrnuje 
představení v maďarském národním 
stylu - jízda na koni, drezura koní, jízda 
na vozíku taženém koňmi, osly nebo 
voly a je zakončen bohatým obědem 
- menu o třech chodech v tradiční restau-
raci, s cikánskou kapelou, ochutnávka 
tradiční meruňkové pálenky (barack 
pálinka) a pikantních vdolečků. 
 
Po obědě následuje prohlídka eko-
farmy v Rendeku (rozloha farmy 20 ha, 
30 prasat mangalica, 25 ovcí plemene 
Racka, původní maďarský skot a drůbež, 
maďarské plodiny a byliny). Farma se 
nachází v srdci Národního parku Kiskun-
ság, který má rozlohu 80 000 ha a roz-
kládá se v záplavové oblasti Dunajské 
delty. Tato oblast je plná močálů, které 
jsou vhodným hnízdištěm vodního ptac-
tva. Ekologické zemědělství se na farmě 
Rendek provozuje již 12 let. Po skončení 
prohlídky následuje diskuze s majitelem 
farmy na téma ekologického zemědělství 
v Maďarsku.
 
Po skončení programu je naplánovaná 
okružní jízda městem Kecskemét. 
Ubytování - hotel nedaleko města Kec-
skemét.

4. den:
Po snídani návštěva farmy Faki Tanya  
v Ásotthalom, kde se chová endemické 
plemeno prasat Mangalica (vlastní 
varianta „Happyg“, která má 70% ge-
netického původu mangalice), dále 60 
ha půdy. Prohlídka chovu dle aktuálních 
podmínek, které musí být v souladu se 
striktními veterinárními předpisy. 
 
Následuje přejezd do Rumunska, za 
hranicemi návštěva farmy s chovem ovcí 
a koz (cca 500 kusů), informace o chovu 
ovcí a koz v Rumunsku a o vyplácení 
státních dotací malým firmám.  
Přejezd do města Sibiel, ubytování, 
večeře v tradičním rumunském duchu 
s ochutnávkou vína a pálenky.

5. den 
Po snídani okružní jízda městem Sibiel 
a přejezd do malebného městečka 
Sercaia, návštěva výzkumné a vývojové 
stanice pro chov buvolů. Stanice pečuje 

o 100 – 200 ks zvířat. 
Přejezd do města Bran a návštěva Dráku-
lova hradu. Ubytování v hotelu Bradul 
v Brašově, večeře v hotelu.

6. den
Po snídani následuje návštěva eko-
logické zahrady nedaleko Brašova, 
přednáška o ekologických trendech 
v Rumunsku. 
 
Návštěva horské farmy Bucegi, která se 
specializuje na výrobu typického rumun-
ského “sýra v jedlé stromové kůře”.  

Ve večerních hodinách příjezd do 
Bukurešti. Ubytování v Bukurešti, večeře. 

7. den
Po snídani následuje prohlídka města 
s průvodcem. Prohlídka nejznámějších 
bukurešťských pamětihodností – palác 
rodiny Kretzulescu, zařazený roku 1972 
na seznam památek UNESCO, prohlídka 
muzea a zároveň prezidentského paláce 
Cotroceni. Historické centrum bylo vážně 
poškozeno zemětřesením roku 1977, při 
kterém zahynulo 1500 osob. Po tomto 
roce bylo v Bukurešti postaveno mnoho 
moderních budov v duchu socialistic- 
kého realismu. Procházka modermíni 
bulváry vystavěnými po roce 1972, pro 
které se Bukurešt také někdy přezdívá 
“Paříž východu”. Individuální strava.
Ve 12:30 transfer na letiště, odlet do 
Prahy v 15:20.

Změna programu vyhrazena.

Přihlášky jsou možné v hlavní kanceláři asZ Čr do 30. listopadu 2015
V Maďarsku se samozřejmě nesmí 
vynechat návštěva chovu mangalice.

zdroj: Guido Gerding, wikipedia.org

Budapešť 
Zdroj: wikipedia.org

zdroj: Accoramboni, wikipedia.org

Maďarská puszta - stepní oblast
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Součástí programu bude i návštěva Drákulova hradu Bran

POZOR - doplněna možnost cesty autobusem z Brna do Budapešti!


