Adventní Budapešť (autobusem z Brna)
7.12. - 7.12. 2019

890,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/26832/

Průvodce:

Zdeněk Němec

Specialista:

Valentina Fischová, +420 776 028 448, fischova@radynacestu.cz

Adventní zájezd s průvodcem, během kterého uvidíte to nejkrásnější z maďarské metropole Budapešť a zažijete její
předvánoční atmosféru. Zhlédnete Královský palác, korunovační Matyášův chrám i Rybářskou baštu. Za zvuku
vánočních koled si vychutnáte sváteční medovinu či pečené kaštany. Prožijte s námi kouzlo maďarských Vánoc a
poznejte adventní Budapešť!

Na co se můžete těšit
vánočně nazdobenou Budapešť
majestátní budovu Královského paláce
voňavé trhy na náměstích a v uličkách
přeplněné pulty klobás, cukrovinek či baněk

Co už máte v ceně?
autobusovou dopravu
průvodce
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
cestovní pojištění
vstup do památek

Cestovní pojištění
EASY
35 Kč / den / osoba
UNIVERSAL + STORNO
60 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč

Důležité informace
Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Ubytování je vždy možné po 14. hodině, do této doby je možné si
na hotelu uschovat zavazadla.
Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.
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Vstupné do památek pro zájemce:
Věž baziliky sv. Štěpána 500 HUF
Matyášův chrám 1 500 HUF, senioři/studenti - 1 000 HUF, děti - 200 HUF
Rybářská bašta 800 HUF, studenti - 400 HUF
lanovka na hrad 1 200 HUF/ 1 cesta, 1 800 HUF/ zpáteční
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Co vše zažijete: den po dni
Sobota 7. prosince: Po příjezdu do Budapešti půldenní prohlídka centra Budapešti s průvodcem a poté volné
odpoledne, které můžete strávit na adventních trzích či návštěvou budapešťských vyhlášených lázní či místních
muzeí, galerií a jiných památek.
Odjezd z Brna v časných ranních hodinách (okolo 5 hod). Příjezd do Budapešti v dopoledních hodinách.
Při procházce historickými částmi měst Budína a Pešti zhlédneme ta nejkrásnější místa maďarské metropole, města
habsburské pompéznosti i úžasných termálů. Projdeme kolem Královského paláce, korunovačního Matyášova chrámu
a dominanty Budapešti, Rybářské bašty. V největší městské tržnici nesmíme propásnout jedinečnou možnost
nákupů maďarských kulinářských dobrot.
Nejkrásnější "pešťskou" ulicí Vaci se dostaneme až k náměstí s vánočními trhy a k bazilice sv. Štěpána, patrona země.
Během prohlídky určitě nevynecháme pohled na nejimpozantnější evropskou budovu parlamentu.
Pravý prožitek z vánoční atmosféry a svátečního punče nás čeká během odpoledního volna, které je popř. možné využít
individuálně k návštěvě muzeí či galerií. Na mnohých budapešťských náměstích jsou umístěny vánoční trhy, jejichž součástí
je doprovodný kulturní program. U stánků lze zakoupit umělecké předměty nebo si pochutnat na tradičních
pamlscích a hřejivých nápojích. Vychutnáme si sváteční medovinu, o kterou si zahřejeme dlaně a zkřehlé prsty, či
pečené kaštany při tónech vánočních koled.
Návrat do Brna v nočních hodinách (po 22 hodině).
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