Třídenní výlet do Budapešti.
Termín: sobota 27.10. – pondělí 29.10. 2018
1. den odjezd z Olomouce, Dobnerova ulice u Billy v 6.00 hod. ráno, od
hlavního nádraží v Olomouci 6.15 hod. - záliv M,N - pro zájezdovou
dopravu. Před polednem příjezd do Budapešti. Vrch Gelllért s citadelou a
nejlepším výhledem na Budín, Pešť a Dunaj .Hradní vrch – Královský palác –
Matyášův chrám – Rybářská bašta. Příjezd na ubytování 18. 00 až 19.00 hod.
2. den po snídani prohlídka centra Pešti / projížďka po Dunaji/
pro zájemce návštěva Széchényiho lázní /asi 4 hodinový vstup/, jeden
z největších lázeňských komplexů v Evropě. Regenerace zejména
nemocných kloubů a pohybového ústrojí. Bazény s minerálními vodami
různých teplot se nacházejí jak uvnitř, tak venku.
Pokud nebudete mít zájem o návštěvu lázní : individuální program:
Andrássyho třída – Muzeum krásného umění, ZOO, popř. další info na místě.
V podvečerních hodinách prohlídka židovské čtvrti.
Odjezd na ubytování.
3. den po snídani prohlídka Parlamentu a okolí, Bazilika svatého Štěpána,
Synagoga – největší synagoga v Evropě a druhá největší na světě. Je zde
místo pro téměř 3.000 věřících. Návštěva známé tržnice. Odjezd do
Olomouce. Předpokládný příjezd do Olomouce ve 22.00 hod. večer. Vstupy
nebyly zařazeny do základní ceny. Pokud jste tak neučinili, žádáme o zaslání
1.000,- Kč na vstupné do některých objektů. Pokud nebude vyčerpáno,
přeplatek vrátíme poslední den pobytu.
/Synagoga, lodní lístek, vstup do lázní, popř. dalších pamětihodností/.
ČÚ: ČS 1815458359/0800, zpráva pro příjemce Vaše příjmení – Budapešť.
Informace pro studenty: studentský průkaz vezměte s sebou.
Do lázní je třeba plavky, ručník, gumové boty, popř. župan.
Ceny v Budapešti se pohybují podobně jako v Praze, zajištěna je snídaně.
Ostatní stravné si každý zajišťuje sám. Na obědy, večeře a jiné nákupy bude
vymezen prostor.
Nezapomeňte na cestovní a zdravotní pojištění do zahraničí, které si každý
z účastníků sjednává a hradí sám.
Ubytování : hotel Thomas Budapešť /můžete si prohlédnout na stránkách
Budapešti/
Za Paprsek Olomouc: Marie Vitásková, Alexander Fomiczew

