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Zlatnická 7, Praha 1, t. 235310114, 739356390, IČO: 16175166

www.toulkyevropou.cz, mail: kolektivy@toulkyevropou.cz

BUDAPEŠŤ secesní, poetická i gastronomická
cestou BRATISLAVA s ikonickým DEVÍNEM
Program zájezdu:
termín: úterý 31. května – čtvrtek 2. června
1.den: odjezd z Milevska v 6 hodin via Morava, Slovensko
DĚVÍN, zrekonstruovaná zřícenina gotic.hradu nad soutokem Dunaje a Moravy s bohatou
minulostí: přítomnost keltského i římského etnika, spojovaný s pádem Velké Moravy, s
Bratislavským hradem tvoří dvojici významných reprezentantů slovenské národní historie.
- výšlap k soutoku obou řek, pro zájemce individuální návštěva hradu / 3€
možnost oběda, https://www.visitbratislava.com/sk/miesta/hrad-devin/
BRATISLAVA, převažující barokní a neoromantický styl města s mnoha příklady
socialistické architektury na jeho okrajích, ale i množstvím parků a zeleně:
korzo po Michalské ulici, Staré Město s korunovační katedrálou sv. Martina se zlatem
vykládanou střechou a zlatou korunou na polštáři, obrácená pyramida Slovenského rozhlasu,
ale pochopitelně Bratislavský hrad, stejně jako budovy Filharmonie, Opery nebo Nový most
s vyhlídkovou restaurací UFO… jsou předmětem našeho zájmu při prohlídce města.
- dojezd na ubytování do centra Budapešti, volno k individuálnímu špacíru po městě

2.- 3.den: BUDAPEŠŤ: za Římanů město Aquincum (památky), hlavní památky jsou ovšem
z doby nedávné secese, na rozdíl od nás se Maďaři dokázali dříve osamostatnit, ale ztrátu
cca 70% svého území po 1. světové válce ovšem nesou dodnes těžce!
- hlavní pamětihodnosti si prohlédneme a zažijeme z paluby našeho autokaru, pěším
špacírem, autentickou jízdou nejstarším metrem na evropském kontinentu… pokud jste
město navštívili za socíku, budete mít pocit, že se toho zase tak mnoho nezměnilo
- pořadí návštěv jednotlivých cílů je v režii průvodkyně:

* okružní jízda hlavně po dunajském nábřeží obsáhne většinu hlavních dominant města
* nákupy v secesní tržnici – viz médaillon níže s následnou procházkou po hlavní pěší třídě
města Váci útca směr:
* Vörösmarty tér, možnost návštěvy vyhlášené cukrárny Gerbaud, prohlídka exteriéru
secesní budovy koncertního sálu Vigadó, korzo po dunajském nábřeží… a
* katedrála sv. Štěpána hl. patrona země, event. do Svatoštěpánské kaple (vstupné)
* Náměstí Svobody (Szabadság) a okolí s bývalým Burzovním palácem, Maďarskou národní
bankou, Obchodní spořitelnou, ambasádou USA, sochou Ronalda Raegana nebo Imré
Nagye – tvůrce maďarské revoluce v roce 1956
* jízda nejstarším (secesním) metrem na evropském kontinentě
* koupání v termálních lázních Széchenyi / 5.900 HUF
* prohlídka Hradního vrchu s Matyášovým kostelem – částečně v rekonstrukci a známá
* Rybářská bašta, nadčasovou architekturou hotelu Hilton ad., úžasnými vyhlídkami, ochoz
800 HUF, vyhlídka pod ním zdarma, * Matyášův chrám 2.000 HUF / senior 1.500 HUF,
sestup na nám. Batthyány tér, pro zájemce
* společná (fakultativní) večeře v kulinářské čtvrti Óbuda, v těžko vyslovitelném názvu
restaurace Ínyeneckert (ve volném překladu Gurmánský koutek), která navozuje duch města
z přelomu 19. a 20. století s hudební show houslistů Sándora Déki-Lakatose, otce a syna
s jejich kapelou:
- menu obsáhne domácí pálinku na uvítanou, tradiční gulášovou polévku, směs grilovaného
vepřového a kuřecího masa, klobásy, s bramborem a dušeným červeným zelím a 2 deci vína
- cena za příplatek 650 Kč
* svačina na rozloučenou v nejznámější palačinkárně (Nagyi Palacsintázója),
desítky různých druhů sladkých a slaných palačinek, poháry a jiné kalorické exploze
- v cenách již od prvních desítek Kč
- zde se sejdou všichni účastníci zájezdu bez ohledu na jejich společný / příp. individuální
program a připraví se na odjezd z Budapešti v cca 15 hodin
- návrat do Milevska pozdě v noci! (23.-24. hodina).
Ubytování v některém z hotelů IBIS / Styles / City v centru Budapešti
Cena 4.490 Kč zahrnuje:
* autobusovou dopravu
* 2x ubytování v hotelu IBIS s bufetovou snídaní
* služby všemi oblíbené průvodkyně Ivy Nejedlé
* komplexní cestovní pojištění, http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf
* pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php
* infomateriál a tradiční sladké pokušení.
Ceny v Budapešti, viz třeba https://www.planetacestovani.cz/ceny-madarsku/

Budapešť, hlavní město na Dunaji, administrativní, správní, obchodní a kulturní centrum země.
Architektonický klenot, přestože téměř nemá středověké památky, má výrazné zastoupení
klasicistních, secesních i eklektických staveb. Bydlí zde každý pátý Maďar, koncentrace průmyslových
aktivit je ještě vyšší. Sestává se ze dvou odlišných částí, pravobřežního Budína a protilehlé Pešti.
Novodobé dějiny začínají mohutnou výstavbou po rakousko-uherském vyrovnání r. 1867, následném
spojení obou částí města r. 1872; r. 1896 zahájila provoz podzemní dráha (první na evropském
kontinentě). Za 2. svět. války bylo poničeno až 74 % budov ustupující německou armádou, do povětří
bylo vyhozeno všech sedm dunajských mostů, další újmy utrpělo v r. 1956 při krvavě potlačeném
maďarském povstání, od 60. let minulého století započala obnova města.

Velká tržnice z roku 1896, kterou denně projde až 5 000 lidí; na ploše 400 m2 se nachází více než
100 obchodů nejrůznějšího sortimentu: nechybí mořské a říční ryby, divočina, dárkové předměty,
lidová tvorba… a pochopitelně uzeniny, paprika a typické maďarské produkty - skvěle se zde najíte ve
zdejší restauraci nebo bufetu, kde můžete ochutnat speciality z celého Maďarska.
Kurz k 5.12.2021: 100 HUF = 6,99 Kč, za 1.000 Kč dostanete více než 14.000 HUF,… hodnota
maďarského forintu dlouhodobě klesá, ceny však stoupají! Možnost výměny EUR / CZK za forinty na
místě, ale pochopitelně budete zdržovat skupinu:-) Cenová hladina v Budapešti je podobná jako v
Praze, nicméně existují významné individuální rozdíly / územní rozdíly.

