
Vzhľadom na to, že v Maďarsku neplatia žiadne pandemické obmedzenia, rozhodli sme sa, že 

organizujeme v termíne 21. mája 2022 (sobota) turisticko-poznávací výlet do pohoria Gerecse 

(Maďarsko). 

 

Popis oblasti 

Gerecse alebo Gerecse hegység (po slovensky zriedkavo Gereče) je krasové pohorie v Maďarsku v 

Komárňansko-ostrihomskej župe. Má rozlohu 850 km² a nachádza sa pri meste Tatabánya, rieka Dunaj ho 

oddeľuje od Slovenska. Priemerná nadmorská výška pohoria sa pohybuje okolo 400 metrov, najvyšší bod 

je Nagy-Gerecse s výškou 634 m a v pohorí sa nachádza 200 jaskýň. Názov pochádza zo slovanského slova 

Griča vo význame kopec, vrch (porov. slovenské Hričov, južnoslovanské Griče ap.). Pohorie je tvorené 

prevažne dachsteinským vápencom z obdobia triasu, ktorý bol pre svoje červenkasté sfarbenie už v 

rímskych dobách ťažený ako náhrada mramoru. Početné sú tu krasové útvary, z viac ako troch stoviek 

jaskýň je najdlhšia Pisznica-barlang, ktorá meria okolo 500 metrov. Nachádza sa tu aj vinárska oblasť 

Ászár-Neszmély, kde sa pestuje predovšetkým Irsai Oliver, Sauvignon a Chardonnay. 

Program 

Odchod autobusu od budovy NBS o 7:00, nástup na turistické trasy v meste Tardos cca. o 9:30. 

A: Tardos, autobus –  – Tájban élő ember (č)  – Szent Péter rotunda (ž)  – Arany-lyuk (jaskyňa), 

pokračovať (č)  – Nagy-rét (č)  – odbočiť na rozhľadňu Ranzinger Vince kilátó  a späť – pokračovať 

(č)  k reštaurácii a pamätníku Turul, parkovisko. Spolu 17 km, ↑537 m, ↓529m, 4 hod. 

B: Tájban élő ember (č)  – Szent Péter rotunda (ž)  – Arany-lyuk (jaskyňa), pokračovať (č)  – Nagy-

rét (č)  – odbočiť na rozhľadňu Ranzinger Vince kilátó  a späť – pokračovať (č)  k reštaurácii, 

parkovisko. Spolu 13 km, ↑337 m, ↓416m, 3 hod. 

Pri parkovisku sa nachádza reštaurácia Walter, je možné sa občerstviť po túre. Od reštaurácie je možné 

spraviť krátke túry k rôznym skalným útvarom týčiacich sa nad mestom Tatabánya (cca. 500 m). 

Odchod autobusu o 14:30 z parkoviska pri pamätníku Turul do mesta Tata, voľný program v meste. 

V meste je možnosť prehliadky hradu, kaštieľa alebo prechádzky okolo jazera (okruh 7km). 

Odchod autobusu z mesta Tata o 17:30, príchod do Bratislavy cca. o 20:00. 

Trasy a program sa môžu zmeniť podľa miestnych okolností (počasie a pod.). 

Predpokladané náklady spolu 15 €/osobu.  

Náklady zahŕňajú dopravu autobusom, skutočné náklady budú vyúčtované po skončení TA. Záujemcovia 

sa môžu prihlásiť najneskôr do 29. apríla 2022 vyplnením formulára na adrese: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccJt_Vj-

PFoftTTh4I95R9vHRXRr8s04e7c6fS1Wm0yhIG4w/viewform?usp=sf_link 

https://walteretterem.hu/kezdolap
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccJt_Vj-PFoftTTh4I95R9vHRXRr8s04e7c6fS1Wm0yhIG4w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccJt_Vj-PFoftTTh4I95R9vHRXRr8s04e7c6fS1Wm0yhIG4w/viewform?usp=sf_link


Poistenie si zabezpečuje každý účastník individuálne. V Maďarsku boli zrušené všetky protipandemické 

opatrenia, na hraniciach sa nekontroluje vstup, všetky hromadné akcie sú bez obmedzení, neplatí 

povinnosť nosiť rúško/respirátor ani vo vnútorných priestoroch.  

Podrobnejšie informácie poskytnú garanti akcie: 

Kristián 02 5787 2708, Maja a Vlado 


