MAĎARSKO 2020
Budapešť– hotel Aquaworld Resort Budapest**** - 3 noci, autobusem
s prohlídkou Budapešti s průvodcem a koupáním v jednom z největších
aquaparků střední Evropy, který je propojený s hotelem.
Program: 1. den odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd do hotelu, od cca 14.00
ubytování, koupání, relaxace v Aquaworldu a hotelovém wellness a fitness, večeře. 2. den
snídaně, prohlídka Budapešti s průvodcem nebo koupání, relaxace v Aquaworldu a hotelovém
wellness a fitness, večeře. 3. den snídaně, koupání, relaxace v Aquaworldu a hotelovém
wellness a fitness, večeře. 4. den snídaně, v cca 11.00 odjezd zpět do ČR.
Prohlídka Budapešti
Naše cca čtyřhodinová prohlídka maďarské metropole – Budapešti – začíná na náměstí
Hrdinů (výstup z autobusu), kde se v kostce seznámíme s dějinami Maďarska, počínaje od
devátého století a konče stoletím jednadvacátým. K tomu nám poskytne krásnou kulisu
Miléniový pomník, muzejní budovy, Zámek Vajdahunyad a celé Městské sady, včetně
Zoologické zahrady, Széchenyiho lázní nebo proslulé restaurace Gundel.
Z náměstí Hrdinů pojedeme po Andrássyho třídě, která ústí do náměstí Erzsébet a skrývá také
hodně zajímavostí. Mimo jiné pod touto třídou jezdí nejstarší metro na kontinentu, nacházejí
se na ní nebo v její těsné blízkosti krásné paláce, několik divadel, spousta sídel
diplomatických sborů, také Velvyslanectví ČR, a v neposlední řadě budova Státní Opery. Poté
pokračujeme po třídě Bajcsy-Zsilinszky, zde si prohlédneme největší kostel Budapešti,
Svatoštěpánskou baziliku (vstupné fakultativně).
Pokračujeme autobusem podél bývalých městských hradeb města Pešti, podíváme se na
největší Synagogu Evropy, pak přejedeme přes Dunaj na budínskou stranu. Tato kopcovitá
část města nabízí četná vyhlídková místa. Krásná vyhlídka se nachází z kopce Gellért, je to
dokonce UNESCEM chráněné panorama, takže zde opět vystoupíme z autobusu, abychom se
mohli pokochat.
Odtud se přemístíme autobusem na Budínský hrad, kde budeme procházet pěšky, podíváme
se na Matyášův chrám (vstupné fakultativně), na Rybářskou baštu (vstupné fakultativně) a na
exteriér Královského paláce.
Poté pokračujeme autobusem zpátky na pešťskou stranu a přiblížíme se k Centrální Tržnici,
kde naše prohlídka končí a nastane chvíle nákupu a volného času.
V závislosti na dopravní situaci a dalších nepředvídatelných okolnostech je změna programu
vyhrazena.
termíny

30.4. – 3.5. (čt-ne)
15.10. – 18.10. (čt-ne)

počet
nocí
3
3

trasa
viz.
strana 67
D
B3

řádné l. ve
2 lůžk. pokoji
STANDARD
7 690,7 690,-

1 lůžk.
pokoj
STANDARD
10 690,10 690,-

přistýlka
dítě
7-14 let
4 990,4 990,-

přistýlka
dítě
do 7 let
1 990,1 990,-

Cena zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí formou bufetu, vstup do Aquaworldu, vstup do
wellness, fitness a lázeňského centra hotelu, dopravu, prohlídku Budapešti s průvodcem,
zapůjčení županu, pobytovou taxu, služby delegáta.

Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storno zájezdu, vstupy do muzeí a
památkových objektů.
Poznámka: právo na změnu programu vyhrazeno.
NÁSTUPNÍ MÍSTA
TRASA B3: Praha – Humpolec – Jihlava – Brno
TRASA C: Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice – Třeboň
Nástupní místo je garantováno při min. počtu 8 osob. Při nižším počtu je nabídnuto
nejbližší možné nástupní místo na trase. Jednotlivé trasy mohou být změněny nebo
doplněny o další nástupní místa. Doprava na některých trasách může být zajištěna
náhradní dopravou (mikrobus, osobní auto, autobusová linka, vlak atd.) V případě
náhradní dopravy je nutné přestoupit do hlavního autobusu, který zajišťuje dopravu do
cílové stanice. Zasedací pořádky jsou vytvářeny pouze do hlavních autobusů.

